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1. Wstęp
Niniejszy raport jest wstępnym opracowaniem wyników jednego z trzech badań terenowych
zrealizowanych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Celem głównym projektu jest
stworzenie modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, który mógłby stać się
przyczynkiem nie tylko do sfinalizowania trwających już od kilku lat prac nad ustawową regulacją
bezpłatnej pomocy prawnej, ale także – ogólnie – do zaprojektowania całego systemu bezpłatnego
poradnictwa w Polsce.
Badanie, którego wyniki prezentuje poniższy raport, dotyczyło instytucji i organizacji
wspierających lub potencjalnie mogących wspierać podmioty świadczące bezpłatne poradnictwo
prawne i obywatelskie. Badanie to uzupełniało dwa inne badania – dotyczące podmiotów
świadczących poradnictwo oraz osób korzystających i niekorzystających z bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich.
Badanie miało pozwolić zorientować się w skali i zakresie dotychczasowego wsparcia
udzielanego podmiotom świadczącym poradnictwo prawne i obywatelskie, określić warunki, na
jakich to wsparcie jest udzielane, a także poznać opinie badanych przedstawicieli instytucji i
organizacji na temat różnych aspektów rozwojowych poradnictwa prawnego i obywatelskiego w
Polsce.
W badaniu uwzględniono instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, organizacje
zrzeszające prawników i uczelnie wyższe, przy czym przez udzielanie przez nie wsparcie rozumiano
zarówno pomoc materialną (na przykład przekazywanie dotacji), jak i pomoc niematerialną (na
przykład bezpłatne użyczanie lokali lub propagowanie usług poradnictwa przez urzędy publiczne).
Badani byli pytani o poradnictwo prawne i obywatelskie, czyli działania polegające na
udzielaniu pomocy (porady) i informacji przez prawników, studentów prawa pod opieką
prawników lub przygotowanych do tego nie-prawników:
 świadczone systematycznie,
 udzielane osobom indywidualnym mającym problemy związane z prawem i (lub) relacjami
z administracją publiczną,
 służące rozwiązaniu tych problemów,
 nieodpłatne dla osób z nich korzystających,
 prowadzone przez różne podmioty publiczne i niepubliczne.
Ze względu na specyfikę działania, a także istotne różnice w odpowiedziach, raport prezentuje
wyniki badania w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne. Zawiera także wstępne wnioski z
badania, które jednak muszą być zweryfikowane na podstawie wyników pozostałych dwóch badań
przeprowadzonych w ramach projektu i wyników analizy danych zastanych. Ostateczne wyniki
wszystkich trzech badań, wnioski i rekomendacje zostaną przedstawione w raporcie końcowym.
Niniejszy raport wstępny ma charakter roboczy i jest przeznaczony przede wszystkim do
wykorzystania w toczących się w ramach projektu pracach nad modelem poradnictwa prawnego i
obywatelskiego.
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2. Nota metodologiczna, ogólny profil podmiotów objętych badaniem i
przebieg realizacji badania
Badaniem wspierających objęto instytucje i organizacje, które wspierają lub potencjalnie mogą
wspierać podmioty świadczące bezpłatne porady prawne i obywatelskie. Na podstawie wiedzy i
doświadczeń partnerów projektu oraz wcześniej prowadzonych badań podmiotów świadczących
poradnictwo wytypowano następujące kategorie instytucji i organizacji wspierających lub
potencjalnie wspierających podmioty świadczące poradnictwo:
Rodzaj instytucji

Typ instytucji

niepubliczne

organizacje
prawników
uczelnie wyższe

niepubliczne

organizacje pozarządowe

publiczne

ministerstwa i urzędy centralne

publiczne

urzędy wojewódzkie

publiczne

urzędy marszałkowskie

publiczne

samorządy gminne

publiczne

samorządy powiatowe

publiczne

powiatowe urzędy pracy

niepubliczne

zrzeszające

Uznano przy tym, że uczelnie wyższe, niezależnie od statusu – ze względu na swoją autonomię i
specyfikę działania – zostaną zaliczone do podmiotów niepublicznych. Zdecydowano się także
wyróżnić wśród podmiotów publicznych powiatowe urzędy pracy, gdyż – choć są to formalnie
podmioty podległe samorządom powiatu – realizują jednak przede wszystkim programy rządowe
w obszarze rynku pracy i w tym zakresie są stosunkowo niezależne od władz powiatowych.
Na podstawie powyższego rozróżnienia na rodzaje instytucji i organizacji stworzono bazę
podmiotów uwzględnionych w badaniu. Podmioty te dobrano w następujący sposób:
Typ instytucji

Źródła danych
ogólnodostępne,
Internet

Zakres podmiotowy/kryteria wyboru
głównie

organizacje
zrzeszające prawników

uczelnie wyższe
organizacje
pozarządowe

ogólnodostępne, głównie
Internet
baza
danych
o
organizacjach
pozarządowych
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1. samorządy
adwokatów,
radców
prawnych i notariuszy: Krajowa Rada
Notarialna oraz izby notarialne, Naczelna
Rada Adwokacka oraz okręgowe rady
adwokackie, Krajowa Rada Radców
Prawnych oraz okręgowe izby radców
prawnych
2. inne organizacje krajowe zrzeszające
prawników: Krajowa Rada Sądownictwa,
Stowarzyszenie Doradców Prawnych,
Stowarzyszenie
Prokuratorów
Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie
Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie
Themis, Zrzeszenie Prawników Polskich
publiczne i prywatne wyższe uczelnie, na
których są wydziały prawa
organizacje pozarządowe, które wspierają
działalność innych podmiotów prawnych

Stowarzyszenia Klon/Jawor
ogólnodostępne,
Internet

głównie

ogólnodostępne,
Internet
ogólnodostępne,
Internet
ogólnodostępne,
Internet
ogólnodostępne,
Internet
ogólnodostępne,
Internet

głównie

1. wszystkie ministerstwa
2. wybrane urzędy centralne, w których
kompetencjach
z
największym
prawdopodobieństwem
mogło
się
pojawić wsparcie dla podmiotów
świadczących poradnictwo: Pełnomocnik
Rządu do spraw Równego Traktowania,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
oraz Rzecznik Praw Obywatelskich
wszystkie

głównie

wszystkie

głównie

wszystkie

głównie

wszystkie

głównie

wszystkie

ministerstwa i urzędy
centralne

urzędy wojewódzkie
urzędy
marszałkowskie
samorządy gminne
samorządy powiatowe
powiatowe
pracy

urzędy

Tak przygotowana baza została wstępnie zweryfikowana w celu uzyskania dokładnych danych
teleadresowych osób decyzyjnych, z którymi miał być realizowany wywiad. W rezultacie w bazie
danych podmiotów wspierających lub potencjalne wspierających znalazły się następujące liczby
podmiotów w poszczególnych typach:
Rodzaj instytucji

Typ instytucji

Liczba w bazie

niepubliczne

organizacje prawników

66

niepubliczne

uczelnie wyższe

24

niepubliczne

organizacje pozarządowe

367

Suma

457

publiczne

ministerstwa
i
urzędy
centralne
urzędy wojewódzkie

16

publiczne

urzędy marszałkowie

16

publiczne

samorządy gminne

2479

publiczne

samorządy powiatowe

379

publiczne

urzędy pracy

343

publiczne

Suma

22

3255

Badania miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Zrealizowano 450 wywiadów
telefonicznych (CATI), ponadto przeprowadzono 50 pogłębionych wywiadów indywidualnych z
przedstawicielami różnych podmiotów publicznych i niepublicznych. W ramach badania
jakościowego zorganizowano również dwa zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami
podmiotów wspierających poradnictwo. Uzupełnieniem części jakościowej był panel ekspertów.
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Respondentami w badaniach ilościowych i jakościowych byli z reguły decydenci lub osoby
najlepiej zorientowane we wsparciu udzielanym przez badany podmiot. W instytucjach
publicznych byli to najczęściej sekretarze gmin, dyrektorzy (naczelnicy) lub inne osoby
odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W wypadku podmiotów
niepublicznych byli to członkowie władz lub osoby odpowiedzialne za działania, programy
(projekty) wsparcia (dyrektorzy, koordynatorzy, kierownicy projektów).
Osoby udzielające informacji były traktowane jako przedstawiciele badanych instytucji i
organizacji, należy jednak podkreślić, że ich opinie wyrażone w badaniu niekoniecznie muszą być w
pełni zgodne z oficjalnymi stanowiskami reprezentowanych przez nich podmiotów w sprawach,
których dotyczyło badanie.
Badanie ilościowe
Ze względu na bardzo dużą nierównowagę ilościową między podmiotami publicznymi a
niepublicznymi (tych pierwszych było blisko siedem razy więcej) przyjęto, że zostanie
zrealizowanych N = 100 wywiadów z podmiotami niepublicznymi i N = 350 wywiadów z
podmiotami publicznymi (przy czym wywiadów w ministerstwach miało być nie więcej niż dziesięć,
a w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich – nie więcej niż po dwa w każdym typie urzędu, z
zastrzeżeniem, aby były to różne województwa). Przesłanką podjęcia takiej decyzji była także
powtarzalność wsparcia w poszczególnych typach podmiotów, wynikająca ze wspólnego zakresu
zadań i przepisów regulujących działalność badanych instytucji.
Baza została zorganizowana zgodnie z warstwami (podmioty publiczne, niepubliczne), a
losowanie w każdej warstwie odbywało się w ramach przyjętych kwot (liczby wywiadów).
Poszczególne jednostki w bazie uszeregowano alfabetycznie według pierwszeństwa nazwy
województwa, następnie nazwy miejscowości, następnie nazwy jednostki, następnie nazwy ulicy,
przy której się mieszczą. Zostały im nadane numery od 1 do n (liczba jednostek w bazie). Dla każdej
kwoty została wylosowana liczba startowa z zakresu od 1 do n (liczba jednostek w bazie). Do
badania weszły te jednostki, które mają numer taki, jak startowy, plus liczba skokowa – liczba
skokowa została obliczona w zakresie wielkości danej warstwy i założonej kwoty wywiadów w taki
sposób, aby losowanie odbywało się z pełnego zakresu bazy. Losowanie w ramach poszczególnych
warstw zakończyło się wraz z wylosowaniem takiej liczby jednostek, jakie przewidywała próba.
Do wszystkich podmiotów wylosowanych do badania wysłano listy zapowiednie informujące o
celach badania i zawierające prośbę o pomoc w realizacji badania. Badanie zrealizowano techniką
CATI przez telefoniczne wywiady kwestionariuszowe, w których ankieter po połączeniu
telefonicznym z respondentem przeprowadzał wywiad, a odpowiedzi zaznaczał w specjalnie
przygotowanym skrypcie. Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 7 do 21 września 2012
roku. Realizację badania poprzedził pilotaż kwestionariusza. W trakcie realizacji badania nie
napotkano poważniejszych problemów realizacyjnych. Część respondentów odmawiała udziału w
badaniu ze względu na zakaz udzielania informacji nieautoryzowanych przez przełożonych, a także
informowała, że wszystkie połączenia z nimi są rejestrowane w systemie audio.
Zrealizowano, zgodnie z założeniami, N = 450 wywiadów, a ich rozkład przedstawia poniższa
tabela:
Rodzaj
instytucji

Typ jednostki

Zrealizowana
próba

publiczne

ministerstwa

1

publiczne

urzędy wojewódzkie

2

publiczne

urzędy marszałkowskie

2

7

publiczne

samorządy powiatowe

55

publiczne

samorządy gminne

260

publiczne

urzędy pracy

30

publiczne

Razem

350

niepubliczne

organizacje prawników

4

niepubliczne

uczelnie

3

niepubliczne

organizacje pozarządowe

93

niepubliczne

Razem

100

Razem

450

Badanie jakościowe
Badanie jakościowe obejmowało 50 pogłębionych wywiadów indywidualnych z
przedstawicielami dobieranych celowo podmiotów publicznych i niepublicznych, z zachowaniem
zbliżonych proporcji tych dwóch rodzajów podmiotów jak w badaniu ilościowym. Dobór celowy
opierał się na informacjach od partnerów projektu oraz danych z badania podmiotów
świadczących poradnictwo i informacjach przekazanych przez partnerów projektu w formie bazy
instytucji wspierających. Dodatkowo, w celu poszerzenia wiedzy, w badaniu uwzględniono dwie
firmy prywatne zidentyfikowane w badaniu podmiotów świadczących poradnictwo. Badanie
prowadzone było od początku września do końca października 2012 roku. Realizację badania
poprzedził pilotaż scenariusza wywiadu IDI.
Podstawowym problemem, który pojawił się w trakcie badania, było to, że podmioty
wylosowane odmawiały udzielenia wywiadów, motywując to tym, że nigdy nie wspierały
poradnictwa prawnego i obywatelskiego i mają niewielkie pojęcie na ten temat lub nawet nie
wiedzą, co to jest. Co interesujące, dotyczyło to także dwóch firm wytypowanych na podstawie
informacji od podmiotów świadczących poradnictwo. Jedna z nich odmówiła wzięcia udziału w
badaniu, druga kategorycznie zaprzeczyła nie tylko temu, że wspierała poradnictwo, ale także
temu, że wspierała podmioty, które wcześniej w badaniu świadczeniodawców takie wsparcie
zadeklarowały.
Problem odmów pojawił się aż w 14 sytuacjach, co spowodowało, że czternastokrotnie
dobierano kolejne podmioty z bazy danych do wywiadów pogłębionych. W rezultacie wywiady
zostały przeprowadzone z przedstawicielami 18 podmiotów niepublicznych i 32 podmiotów
publicznych, w tym:











pięciu organizacji zrzeszających prawników – dwóch ogólnopolskich i trzech regionalnych,
czterech urzędów marszałkowskich,
pięciu samorządów powiatowych,
trzech urzędów wojewódzkich,
dwunastu organizacji pozarządowych,
dziewięciu samorządów gminnych, w tym sześciu z dużych i średnich miast,
jednego powiatowego urzędu pracy,
jednego powiatowego centrum pomocy rodzinie,
jednej uczelni wyższej,
ośmiu ministerstw i urzędów centralnych, w tym trzech instytucji zarządzających lub
pośredniczących w zarządzaniu funduszami zagranicznymi.

Drugim elementem badania jakościowego były dwa zogniskowane wywiady grupowe z
udziałem przedstawicieli podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych wspierających
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poradnictwo prawne i obywatelskie, w tym partnerów projektu. Wywiady odbyły się 3 i 4
października 2012 roku i wzięło w nich udział łącznie piętnaście osób.
Uzupełnieniem części jakościowej był panel ekspertów, w którym uczestniczyło trzech
zewnętrznych ekspertów, specjalistów w zakresie mechanizmów finansowania usług społecznych,
w tym świadczonych przez podmioty publiczne i organizacje pozarządowe, jeden zewnętrzny
ekspert w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz jeden ekspert Instytutu Spraw
Publicznych. Panel – poświęcony przede wszystkim rozważeniu różnych możliwości i sposobów
finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – odbył się 20 listopada 2012 roku.

3. Wyniki badania
Wyniki badania – w celu zachowania przejrzystości i klarowności przekazu – są przedstawione
oddzielnie dla badania ilościowego i jakościowego w podziale na podmioty publiczne i
niepubliczne. Wstępne wnioski znajdujące się na końcu raportu są oparte na wynikach badań
ilościowych i jakościowych.
Wyniki zostały zaprezentowane z rozbiciem na poszczególne rodzaje podmiotów, ze względu
jednak na ich niewielką liczebność w odpowiedziach na niektóre pytania, wnioski oparto na
wynikach zbiorczych dla podmiotów publicznych i dla podmiotów niepublicznych bez rozbijania
na poszczególne rodzaje instytucji i organizacji.
3.1. Badanie ilościowe
3.1.1. Ogólna charakterystyka badanych podmiotów
Ogólnie wśród wszystkich badanych podmiotów znalazło się zaledwie 15% takich, które w 2011
i (lub) w 2012 roku wspierały podmioty świadczące bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie:

Wykres 1. Czy w tym (2012) lub ubiegłym (2011) roku P. instytucja (organizacja) wspierała podmioty zajmujące się
świadczeniem bezpłatnego poradnictwa? N = 450

Rozkład regionalny tych podmiotów obrazuje tabela 1.
Czy [nazwa podmiotu] w tym (2012) lub ubiegłym (2011) roku
wspierał/wspierała podmioty zajmujące się świadczeniem bezpłatnego
poradnictwa?
dolnośląskie

Tak

Nie

15%

85%

kujawsko-pomorskie

30%

70%

9

lubelskie

10%

90%

lubuskie

5%

95%

łódzkie

8%

92%

małopolskie
mazowieckie
opolskie

20%
19%
13%

80%
81%
87%

podkarpackie
podlaskie

17%
17%

83%
83%

pomorskie

17%

83%

śląskie

18%

82%

świętokrzyskie

0%

100%

warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Ogółem

16%
8%
19%
15%

84%
92%
81%
85%

Tabela 1. Czy [nazwa podmiotu] w tym (2012) lub ubiegłym (2011) roku wspierał/wspierała podmioty zajmujące się
świadczeniem bezpłatnego poradnictwa? – według województw. N = 450. Różnice między grupami nieistotne
statystycznie

Oznacza to, że wśród badanych znalazło się łącznie 69 instytucji i organizacji, które w 2011 i
(lub) 2012 roku wspierały podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie. Analizując
wyniki badania, należy brać pod uwagę niewielką liczebność tych podmiotów.
3.1.2. Podmioty publiczne
3.1.2.1. Instytucje wspierające w 2011 i (lub) 2012 roku podmioty świadczące poradnictwo
Większość instytucji objętych badaniem (86%) nie udzieliła wsparcia podmiotom
poradniczym w 2011 i 2012 roku (do momentu realizacji badania). Przedstawiciele tylko
jednego typu instytucji – urzędów marszałkowskich – deklarowali w 100%, że
reprezentowana przez nich instytucja wspierała tego rodzaju działalność.
W wypadku pozostałych podmiotów publicznych nie więcej niż 20% wspiera podmioty
poradnicze. W taką działalność nie angażowały się w ogóle urzędy wojewódzkie, nie
angażowało się również wylosowane do próby ministerstwo. Powody nieudzielania wsparcia
ujawnione w badaniach jakościowych były dwojakiego rodzaju: podmioty świadczące
bezpłatne poradnictwo nie zgłosiły się do badanej instytucji o pomoc (tę przyczynę
wskazywali respondenci reprezentujący głównie samorządy) albo wspieranie tego rodzaju
działań nie należy do zadań danej instytucji (o tym wspominali badani reprezentujący
ministerstwa).
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Wykres 2. Czy [nazwa podmiotu] w tym (2012) lub ubiegłym (2011) roku wspierał/wspierała podmioty zajmujące się
świadczeniem bezpłatnego poradnictwa? Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami istotne statystycznie
na poziomie 0,05

Najczęściej (połowa badanych) instytucje, które wspierały podmioty poradnicze w 2011 i
2012 roku, robiły to w odpowiedzi na prośbę o wsparcie ze strony takich podmiotów.
Impulsem do udzielenia wsparcia była więc inicjatywa samych zainteresowanych.
Badani głównie wspierali dwa typy podmiotów: organizacje pozarządowe (58% wskazań) i
biura porad obywatelskich (21%). Nieco inaczej na ogólnym tle wypadły jedynie urzędy pracy,
które obok organizacji pozarządowych wspierają także związki zawodowe, Federację
Konsumentów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie wspierają jednak biur porad
obywatelskich.
Najczęściej przywoływanym powodem, dla którego badane instytucje wsparły akurat te
typy podmiotów, było to, że właśnie te podmioty zwróciły się z prośbą o wsparcie, i to, że
takie było zapotrzebowanie na poradnictwo.
Wskazując rodzaje spraw, w jakich wspierane podmioty udzielają porad, badani
najczęściej mówili o sprawach z zakresu prawa rodzinnego (48%), sprawach związanych z
pracą i bezrobociem (46%) oraz sprawach związanych z problemami społecznymi
(niepełnosprawnością, chorobą, przemocą domową – 46%). Do często wskazywanych
zagadnień należały również sprawy z zakresu pomocy społecznej (42%). Wydaje się więc, że
beneficjentami wspieranej działalności poradniczej są przeważnie osoby w trudnej sytuacji
życiowej. Najszerszy zakres poradnictwa świadczą przy tym podmioty wspierane przez gminy
i powiaty.
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Jakiego
rodzaju
poradnictwem
zajmują się podmioty otrzymujące
wsparcie od P. instytucji/organizacji?

Instytucja

Ogółem

Powiaty

Gminy

Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty,
ustalenie ojcostwa)
Sprawy spadkowe (spadki, podział
majątku darowizny)
Sprawy związane z pracą i bezrobociem

55%

53%

48%

36%

38%

33%

45%

44%

100%

46%

Sprawy
dotyczące
ubezpieczeń
społecznych i zdrowia
Sprawy związane ze świadczeniami z
pomocy społecznej
Sprawy dotyczące praw konsumenckich

45%

31%

67%

35%

55%

34%

100%

42%

27%

38%

Inne sprawy związane z problemami
społecznymi
(niepełnosprawność,
przemoc domowa, choroba)
Sprawy
dotyczące
prawa
i
postępowania administracyjnego
Sprawy dotyczące prawa lokalowego i
spółdzielczego
Sprawy z dziedziny prawa finansowego
(podatki, zadłużenia, kredyty)
Sprawy z dziedziny praw uchodźców i
cudzoziemców
Sprawy z dziedziny prawa karnego

36%

47%

100%

46%

45%

28%

67%

33%

27%

22%

21%

36%

25%

25%

18%

13%

33%

15%

36%

25%

33%

27%

Sprawy z dziedziny prawa cywilnego

36%

34%

33%

33%

Inne sprawy (Jakie?)

9%

16%

Nie wiem

27%

13%

Urzędy
marszałkowski
e

Urzędy
pracy

31%

100%

17%
15%

Tabela 2. Jakiego rodzaju poradnictwem zajmują się podmioty otrzymujące wsparcie od P. instytucji/organizacji?
Podmioty publiczne, N = 48. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Charakterystyczne jest, że urzędy marszałkowskie w całości wspierały poradnictwo
dotyczące innych spraw. Okazało się, że respondenci stwierdzili, że te inne sprawy to
wsparcie dla organizacji pozarządowych. Jak z tego wynika, mimo podania badanym
wstępnej definicji, utożsamiają oni bardzo silnie poradnictwo prawne i obywatelskie z
poradnictwem dla organizacji obywatelskich. Z tej perspektywy należy patrzeć na
pozostałe odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli urzędów marszałkowskich.
Większość badanych podmiotów (44%) wspiera podmioty prowadzące działalność
poradniczą od trzech lat lub dłużej. Jedynie w gminach respondenci deklarowali najczęściej,
że wsparcie jest udzielane od roku do dwóch lat (41% wskazań). Badanie jakościowe wykazało

12

jednak, że badani często mają problem z określeniem czasu, od jakiego ich instytucja wspiera
podmioty poradnicze, i podają termin „przybliżony”.

Wykres 3. Od jakiego czasu P. organizacja/instytucja wspiera podmioty zajmujące się poradnictwem? Podmioty
publiczne, N = 48. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Liczba wspieranych podmiotów przeważnie jest niewielka. Znaczna większość gmin (75%)
i powiatów (91%) wsparła w 2011 i 2012 roku od jednego podmiotu do pięciu podmiotów.
Największą liczbę podmiotów wspierają urzędy marszałkowskie i urzędy pracy.

Wykres 4. Ilu podmiotom P. organizacja/instytucja udzieliła wsparcia w jakiejkolwiek formie (finansowej – na przykład
przyznając granty, dotacje, materialnej – na przykład przekazując sprzęt czy nieruchomości, niefinansowej – na przykład
szkoląc pracowników, wolontariuszy), biorąc pod uwagę obecny (2012) i ubiegły (2011) rok? Podmioty publiczne, N =
48. Różnice między grupami istotne statystycznie na poziomie 0,05
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Na podstawie tych danych można bardzo ogólnie szacować, że podmioty publiczne mogły
wesprzeć łącznie w 2011 i 2012 roku od około 175 do około 450 podmiotów świadczących
poradnictwo, przy czym uwzględniając, że wsparcie mogło być udzielone wielokrotnie temu
samemu podmiotowi, należy zakładać, że realna liczba wspartych podmiotów będzie bliższa
wartości minimum.
Najczęściej praktykowaną formą wspierania działalności poradniczej jest wsparcie
rzeczowe (58% wskazań) – jak dowiadujemy się z badań jakościowych, polega ono
przeważnie na udostępnieniu lokalu podmiotowi poradniczemu. Kolejnym najczęściej
pojawiającym się typem wsparcia jest wspieranie finansowe (27%). Deklarowane przez
badanych kwoty wsparcia finansowego wynosiły od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Gminy i powiaty oferują przy tym najbardziej zróżnicowane formy wspierania
działalności poradniczej.
W jaki sposób wspierają
Państwo podmioty zajmujące
się poradnictwem?

Instytucja
Powiaty

Gminy

Urzędy
marszałkowskie

Finansowo

9%

31%

100%

27%

Rzeczowo

64%

63%

50%

58%

Oddelegowując pracowników

18%

13%

33%

15%

3%

33%

4%

67%

13%

33%

33%

Przez szkolenia
Podejmując działania na rzecz
integracji
Inne działania

9%

6%

27%

38%

50%

Urzędy
pracy

Ogółem

Tabela 3. W jaki sposób wspierają Państwo podmioty zajmujące się poradnictwem? Podmioty publiczne, N = 48. Zbyt
małe liczebności do przeprowadzenia mocnego testu istotności różnic

„Inne działania” to najczęściej informowanie o możliwości pomocy i propagowanie usług
poradniczych.
Większość podmiotów publicznych wspierających bezpłatne poradnictwo (54%) oferuje
wsparcie jedynie podmiotom działającym na określonym obszarze (danej gminy lub danego
powiatu). Znaczna część (40%) nie określa jednak tego rodzaju kryterium jako warunku
udzielenia wsparcia.
Inne wymagania wobec podmiotów wspieranych były dość zróżnicowane. Najczęściej
badani wskazywali doświadczenie, rzetelność podmiotu wspieranego i zapotrzebowanie ze
strony obywateli na poradnictwo.
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Wykres 5. Czy P. organizacja/instytucja udziela wsparcia podmiotom z określonego obszaru terytorialnego? Podmioty
publiczne, N = 48. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

W kategorii „Inne” przedstawiciel urzędu marszałkowskiego odpowiedział, że zależy to od
rodzaju projektu.
Oceniając wagę rozmaitych kryteriów, jakie muszą spełniać wspierane podmioty,
większość respondentów jako najistotniejsze wskazywała „Inne”, co najczęściej było
rozumiane jako spełnianie formalnych warunków uzyskania wsparcia. Z pozostałych
kryteriów najczęściej wskazywano kompetencje osób udzielających porad i staż podmiotu w
zakresie świadczenia poradnictwa.
A w jakim stopniu
przy
udzielaniu
wsparcia ważne są
dla
Państwa
kryteria,
które
zaraz wymienię?
Odpowiadając,
proszę posłużyć
się skalą od 1 do 7,
gdzie 1 oznacza
najmniej istotne, a
7 – najbardziej
istotne kryterium.

Doświadcz
enie
w
udzielaniu
poradnict
wa,
tzn.
jak długo
jest
zaangażo
wany
w
tego
rodzaju
działalnoś
ć

Kompet
encje
osób
udzielaj
ących
porad

Rodzaj
spraw,
których
dotyczy
poradni
ctwo

Liczba osób
korzystający
ch
z
poradnictwa
świadczone
go
przez
dany
podmiot

Typ
beneficjen
tów
korzystają
cych
z
poradnict
wa
danego
podmiotu
(na
przykład
osoby
niepełnos
prawne)*

Zasięg
terytorialny
udzielanego
poradnictwa

Status
podmiotu
udzielająceg
o
usług
poradniczyc
h
(publiczny/n
iepubliczny)

Potencjał
instytucjonaln
y
podmiotu
udzielającego
porad
(na
przykład
budżet,
lokale)

Inne

Powiaty

6,09

6,64

5,55

5,18

4,00

5,27

5,18

5,45

7,00

Gminy

5,88

6,56

5,47

5,69

5,56

4,84

5,16

5,00

6,41
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Urzędy
marszałkowskie

6,00

6,00

2,00

2,50

2,00

6,00

6,00

5,50

7,00

Urzędy pracy

4,67

6,00

5,33

5,67

5,33

5,33

2,67

4,67

8,00

Ogółem

5,85

6,52

5,33

5,44

5,04

5,02

5,04

5,10

6,67

Tabela 4. A w jakim stopniu przy udzielaniu wsparcia ważne są dla Państwa kryteria. które zaraz wymienię?
Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najmniej istotne, a 7 – najbardziej istotne kryterium.
Średnie. Podmioty publiczne. N = 48. Dla kolumn oznaczonych * różnice średnich są istotne na poziomie 0,01. W
pozostałych wypadkach różnice nie są istotne statycznie. Wyniki na podstawie testu F

Najczęściej wybieranym przez publiczne podmioty wspierające sposobem na dotarcie do
potencjalnych zainteresowanych z informacją o możliwości uzyskania wsparcia prowadzonej
przez nich działalności jest Internet (50% wskazań). Kolejną najczęściej wykorzystywaną
metodą docierania do potencjalnych beneficjentów jest bezpośredni kontakt z wybranymi
podmiotami (46%). Relatywnie często instytucje publiczne korzystają również z „innych”
sposobów informowania o możliwościach wsparcia.
W jaki sposób podmioty zajmujące się
poradnictwem mogą dowiedzieć się o
możliwościach otrzymania wsparcia od
P. organizacji/instytucji?

Instytucja
Powiaty

Gminy

Ogłaszamy je w prasie

36%

16%

Ze
stron
internetowych
naszej
instytucji/organizacji
Z
portali
informacyjnych,
forów
dyskusyjnych (Jakich?)
Od innych instytucji, organizacji (Jakich?)

55%

41%
3%

Kontaktujemy się bezpośrednio
wybranymi przez nas podmiotami
Inny sposób

z

Urzędy
marszałkowskie

Urzędy
pracy

Ogółem

100%

25%

100%

100%

50%

50%

67%

8%

3%

33%

4%

45%

47%

67%

46%

27%

47%

50%

40%

Tabela 5. W jaki sposób podmioty zajmujące się poradnictwem mogą dowiedzieć się o możliwościach otrzymania
wsparcia od P. organizacji/instytucji? Podmioty publiczne. N = 48. Zbyt małe liczebności do przeprowadzenia mocnego
testu istotności różnic

W odpowiedzi „Inny sposób” najczęściej wskazywano ogłoszenia o konkursach i kontakt
bezpośredni, ale nie instytucji z podmiotem świadczącym poradnictwo, lecz odwrotnie.
Znaczna większość powiatów i gmin udzielających wsparcia nie zbiera informacji na temat
podmiotów świadczących poradnictwo. Zaledwie około jednej czwartej jednostek
wspierających tych szczebli gromadzi tego typu dane. Robią to jednak wszystkie urzędy
marszałkowskie i urzędy pracy wspierające podmioty świadczące poradnictwo. Informacje te
są zbierane przez monitoring działań podmiotów poradniczych, składane przez nie
sprawozdania, ale także przez kontakt internetowy i bezpośrednie spotkania z organizacjami.
16

Wykres 6. Czy P. instytucja/organizacja zbiera informacje o podmiotach świadczących poradnictwo (na temat ich
sytuacji, potrzeb, problemów)? Podmioty publiczne, N = 48. Różnice między grupami istotne statystycznie na poziomie
0,05

Gromadzenie informacji o podmiotach świadczących bezpłatne porady służy przede
wszystkim jako podstawa formułowania planów dotyczących konkursów ofert (81%
wskazań). Zdecydowana większość (88%) gromadzących takie informacje gmin i wszystkie
urzędy pracy wykorzystują je jednak również do oceniania skuteczności pomocy świadczonej
przez te podmioty i do rozpoznawania zapotrzebowania na bezpłatne porady.
Liczba beneficjentów wspieranych podmiotów poradniczych jest zróżnicowana w
zależności od typu podmiotu wspierającego: respondenci reprezentujący gminy najczęściej
mówili o liczbie do 50 osób, powiaty – do 100 osób, z usług podmiotu wspieranego przez
jeden z urzędów marszałkowskich skorzystało z kolei więcej niż 500, ale w tym wypadku
chodzi o organizacje pozarządowe, nie zaś o osoby fizyczne. Badania jakościowe wykazały
jednak, że respondenci często mają problemy z precyzowaniem danych liczbowych, do
podawanych przez nich informacji tego rodzaju należy więc podchodzić z ostrożnością.
Czy może P. oszacować łączną liczbę
klientów/beneficjentów, którzy łącznie w
tym (2012) i ubiegłym (2011) roku
otrzymali pomoc (poradę) od podmiotów,
którym udzielają P. wsparcia?
Do 50 osób

Instytucja
Powiaty

Gminy

18%

28%

Do 100 osób

36%

9%

Do 300 osób
Do 500 osób

9%

22%
6%
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Urzędy
marszałkowskie

Urzędy
pracy

Ogółem

23%
33%

17%
17%
4%

Więcej niż 500 osób
Brak informacji o liczbie osób

27%
9%

9%
25%

50%
50%

67%

19%
21%

Tabela 6: Czy może P. oszacować łączną liczbę klientów/beneficjentów, którzy łącznie w tym (2012) i ubiegłym (2011)
roku otrzymali pomoc (poradę) od podmiotów, którym udzielają P. wsparcia? Podmioty publiczne, N = 46. Różnice
między grupami nieistotne statystycznie

Środki, z których jest udzielane wsparcie finansowe dla podmiotów poradniczych,
pochodzą głównie z budżetów samorządów, dodatkowo są one uzupełniane przez środki
unijne (23% wskazań) i środki z budżetu państwa (15% wskazań).
Wsparcie udzielane przez podmioty publiczne może być przeznaczane na finansowanie
kosztów związanych z zapewnianiem fachowości porad świadczonych przez wspierane
podmioty (szkolenia osób udzielających porad, zakup literatury). W ponad połowie
wypadków środki mogą być również wykorzystane do pokrycia kosztów pracy osób
udzielających porad. Tego rodzaju wydatki (dotyczące profesjonalistów świadczących
nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską) były wskazywane w badaniu jakościowym jako
jedno z poważniejszych obciążeń finansowych dotyczących organizacji poradniczych (obok
kosztów siedziby podmiotu poradniczego).
Udzielanie wsparcia finansowego odbywa się najczęściej na podstawie otwartego
konkursu ofert (69%) – wspieranie wyłącznie w wyniku konkursu deklarowały przy tym
wszystkie urzędy marszałkowskie. Tryb wspierania finansowego wynika z ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, badani wskazywali jednak poza tym
dotyczące tej kwestii akty prawa miejscowego (na przykład uchwała rady miasta) i ustawę o
finansach publicznych.
Podawane przez respondentów kwoty wsparcia udzielonego w 2011 roku były bardzo
zróżnicowane – od kilkuset złotych do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wywiady
zgromadzone w toku badania jakościowego pokazują przy tym, że mówiąc o wspieraniu
organizacji poradniczych, badani często przechodzą płynnie do tematu wspierania
organizacji pozarządowych w ogóle. Niektórzy z respondentów podkreślali, że poradnictwo
zazwyczaj nie jest „samo w sobie” tematem konkursu ofert, udzielanie porad odbywa się zaś
w wielu organizacjach jedynie jako element ich działalności mieszczącej się w określonym
obszarze pożytku publicznego.
Połowa instytucji wspierających poradnictwo (w tym większość powiatów) nie podejmuje
wskazanych w kafeterii pytania działań w celu zapewnienia właściwego wykorzystania
dotacji.

Działania

najczęściej

realizowane

dotyczą

sprawozdawczości

podmiotów

wspieranych – instytucje wspierające wymagają od nich sprawozdań merytorycznych ze
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wspieranej działalności (38%) i sprawozdań finansowych (31%). Część instytucji (27%)
prowadzi poza tym doraźne kontrole w toku realizacji zadań przez podmioty wspierane.
Czy i jakie działania podejmują P., aby
zapewnić, że udzielane przez P. wsparcie
było właściwie wykorzystywane
Wymagamy sprawozdań merytorycznych

Powiaty

Gminy

Urzędy
marszałkowskie

Urzędy
pracy

Ogółem

18%

41%

100%

33%

38%

Wymagamy sprawozdań finansowych

27%

28%

100%

33%

31%

Wymagamy kart czasu pracy osób
zaangażowanych w poradnictwo
Wymagamy
ewidencji
porad,
klientów/beneficjentów korzystających z
pomocy danego podmiotu
Wizytujemy te podmioty w czasie, gdy
korzystają z naszego wsparcia
Badamy satysfakcję klientów/beneficjentów
pomocy udzielanej przez te podmioty
Sprawdzamy to w inny sposób
Nie podejmujemy żadnego z powyższych
działań

100%

100%

100%

100%

100%

9%

9%

50%

33%

13%

18%

25%

50%

67%

27%

9%

9%

50%

33%

13%

9%
47%

50%

73%

33%

8%
50%

Tabela 7. Czy i jakie działania podejmują P., aby zapewnić, że udzielane przez P. wsparcie było właściwie
wykorzystywane? Podmioty publiczne, N = 46. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Badane podmioty dość często (40% wskazań) nie współpracują z żadnymi innymi
instytucjami we wspieraniu działalności poradniczej. Podmiotami, z którymi najczęściej jest
nawiązywana współpraca, są urzędy gmin lub miast (38%) oraz organizacje pozarządowe
(27%). Żadna z objętych badaniem jednostek nie współpracuje ze starostwem powiatowym, z
kolei współpracę z sądami deklarowały jedynie urzędy pracy. Bardzo rzadka jest także
współpraca z prokuraturą – z tym podmiotem współpracują jedynie gminy i urzędy pracy.
Czy prowadząc działania polegające na
wspieraniu podmiotów udzielających
poradnictwa, współpracują Państwo z
jakimkolwiek
z
typów
instytucji/organizacji, których listę zaraz
odczytam?
Ministerstwa/urzędy centralne
Urzędy gmin/miast
Starostwa powiatowe
Urzędy wojewódzkie
Uczelnie wyższe
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia,
fundacje)
Firmy prywatne
Kancelarie
prawne
(adwokackie,
radcowskie, notarialne)

Powiaty

Gminy

36%

Urzędy
pracy

Ogółem

9%

67%

19%

36%

34%

100%

38%

9%
9%
18%

19%
6%
25%

100%
67%
67%

21%
10%
27%

67%
33%

10%
6%

9%
6%
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Urzędy
marszałkowskie

50%

Sądy
Urzędy marszałkowskie
Policja

9%

Prokuratura
Nie współpracujemy z żadnymi innymi
instytucjami/organizacjami

27%

33%

2%

22%
9%

100%
33%

23%
8%

3%

33%

4%

47%

50%

40%

Tabela 8. Czy prowadząc działania polegające na wspieraniu podmiotów udzielających poradnictwa, współpracują
Państwo z jakimkolwiek z typów instytucji/organizacji, których listę zaraz odczytam? Podmioty publiczne, N = 48. Zbyt
małe liczebności do przeprowadzenia mocnego testu istotności różnic

Współpraca z innymi podmiotami w ramach wspierania działalności poradniczej
najczęściej polega na wymianie wiedzy i informacji na temat dobrych praktyk w zakresie
wspierania poradnictwa (58%), wspólnym organizowaniu przedsięwzięć (konferencji,
seminariów) dla podmiotów wspierających (31%) i na wspólnej działalności rzeczniczej na
korzyść podmiotów udzielających bezpłatnych porad (31%). Rzadziej współpraca przyjmuje
formę wspierania wskazywanych przez badanych podmiotów lub uzyskiwania od nich
wsparcia.
Na czym polega ta współpraca?

Powiaty

Gminy

Wymieniamy się wiedzą, informacjami na
temat dobrych praktyk w zakresie
wspierania poradnictwa
Organizujemy
wspólnie
konferencje,
seminaria czy fora dla podmiotów
udzielających wsparcia
Prowadzimy wspólnie działania rzecznicze
na korzyść podmiotów świadczących
poradnictwo
Sami otrzymujemy wsparcie od tych
instytucji/organizacji (Jakiego rodzaju?)
Sami
udzielamy
wsparcia
tym
instytucjom/organizacjom
(Jakiego
rodzaju?)
Współpracujemy w inny sposób (W jaki?)

38%

65%

35%

Urzędy
marszałkowskie

100%

Urzędy
pracy
100%

Ogółem

67%

31%

59%

13%

29%

100%

31%

25%

18%

33%

21%

25%

18%

67%

24%

12%

7%

Tabela 9. Na czym polega ta współpraca? Pomioty publiczne, N = 29. Zbyt małe liczebności do przeprowadzenia
mocnego testu istotności różnic

Wśród badanych przeważają pozytywne opinie na temat działalności poradniczej
podmiotów wspieranych przez ich instytucje – jako „zdecydowanie dobrą” i „raczej dobrą”
oceniało ją 92% respondentów. Jedynie niektórzy z badanych reprezentujących gminy
uważali, że działalność ta nie jest „ani zła, ani dobra” lub nie mieli na ten temat zdania.
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Wykres 7. A jak ogólnie ocenia P. działalność poradniczą podmiotu/podmiotów, którym udzielają P. wsparcia? Podmioty
publiczne, N = 48. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Większość badanych nie była w stanie ocenić, z czym wspierane podmioty radzą sobie
najlepiej i najgorzej. Pozostali wskazywali najczęściej, że najlepiej podmioty te radzą sobie z
udzielaniem porad i orientacją w przepisach prawnych, najgorzej zaś – z pozyskiwaniem
środków oraz z rzetelnym prowadzeniem dokumentacji czy sprawozdań.
Zdecydowana większość (83%) instytucji, które deklarowały udzielanie wsparcia
podmiotom poradniczym w 2011 i 2012 roku, zamierza wspomagać podmioty świadczące
poradnictwo również w przyszłości. Żaden z respondentów nie udzielił odpowiedzi „nie”.
Niewielka część badanych (cztery osoby z 48 respondentów) wskazywała, że przyszłe
wsparcie będzie zależało przede wszystkim od możliwości finansowych ich instytucji.
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Wykres 8. Czy P. instytucja/organizacja będzie w przyszłości wspierać organizacje poradnicze? Podmioty publiczne, N =
48. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Wsparcie, jakiego zamierzają udzielać w przyszłości badane instytucje, będzie przybierać
zróżnicowane formy. Dziewięciu badanych (z 48) mówiło o wspieraniu finansowym, ośmiu
deklarowało użyczanie lokalu, także dziewięć osób przewidywało, że wsparcie będzie
udzielane „jak do tej pory”. Respondenci mówili ponadto o wspieraniu merytorycznym,
oddelegowywaniu pracowników, rozpowszechnianiu informacji o działalności poradniczej
wspieranego podmiotu.
3.1.2.2. Instytucje, które w 2011 lub w 2012 roku nie wspierały podmiotów świadczących
poradnictwo
Pytanie o to, czy reprezentowana przez nich instytucja kiedykolwiek w przeszłości
wspierała działalność poradniczą, zostało zadane uczestnikom badania, których instytucje nie
wspierały poradnictwa w 2011 i 2012 roku. Zdecydowana większość respondentów (89%)
udzieliła na to pytanie odpowiedzi przeczącej. Jedynie 6% (18 podmiotów) zadeklarowało, że
takie wsparcie było kiedyś udzielane.

Wykres 9. Czy, według P. wiedzy, P. organizacja/instytucja kiedykolwiek w przeszłości wspierała podmioty świadczące
poradnictwo? Podmioty publiczne, N = 302. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Forma wspierania, jaką wymieniali wszyscy badani reprezentujący instytucje, które w
przeszłości wspierały działalność poradniczą (a były to wyłącznie powiaty i gminy), to
oddelegowywane pracowników. Blisko trzy czwarte respondentów deklarowało także, że
wsparcie miało charakter rzeczowy. Wsparcie udzielane przez badane gminy przybierało przy
tym bardziej zróżnicowane formy niż w wypadku powiatów uczestniczących w badaniu.
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Chcielibyśmy dowiedzieć się nieco więcej na ten
temat – czy wsparcie to miało charakter...?

Powiaty

Finansowy

Gminy

Ogółem

27%

22%

Rzeczowy

100%

67%

72%

Oddelegowanie pracowników

100%

100%

100%

13%

11%

Działań na rzecz integracji

Tabela 10. Chcielibyśmy dowiedzieć się nieco więcej na ten temat – czy wsparcie to miało charakter...? Podmioty
publiczne, N = 18. Zbyt małe liczebności do przeprowadzenia mocnego testu istotności różnic

Głównym powodem zaprzestania wspierania był brak zainteresowania wsparciem ze
strony podmiotów prowadzących działalność poradniczą – tę przyczynę wskazali wszyscy
respondenci z instytucji, które w przeszłości udzielały wsparcia tego typu podmiotom.
Kolejnym najczęściej wskazywanym powodem zaprzestania wspierania był brak środków
finansowych (39%).
A dlaczego zaprzestali P. wspierania podmiotów świadczących
poradnictwo? Odczytam P. listę możliwych przyczyn, proszę wskazać
pasujące lub podać inne, które na liście się nie znalazły.
Z powodu braku środków finansowych
Z powodu braku innych niż finansowe zasobów
Z powodu braku zainteresowania wsparciem ze strony podmiotów świadczących
poradnictwo
Nie wiem

Powiaty

100%

Gminy

Ogółem

47%

39%

13%
100%

11%
100%

7%

6%

Tabela 11. Dlaczego zaprzestali P. wspierania podmiotów świadczących poradnictwo? Odczytam P. listę możliwych
przyczyn, proszę wskazać pasujące lub podać inne, które na liście się nie znalazły? Podmioty publiczne, N = 18. Różnice
między grupami nieistotne statystycznie

Ogólnie instytucje, które nie udzieliły wsparcia organizacjom poradniczym w 2011 i 2012
roku, przeważnie nie planują wspierania podmiotów świadczących poradnictwo w najbliższej
przyszłości (tak zadeklarowało 65% respondentów). Wspieranie poradnictwa rozważa jedynie
14% takich instytucji. Badani reprezentujący pozostałe podmioty nie wiedzieli, czy ich
instytucja będzie w jakikolwiek sposób wpierać działalność poradniczą.
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Wykres 10. Czy P. instytucja/organizacja rozważa uruchomienie w przyszłości jakichkolwiek działań wspierających
podmioty świadczące poradnictwo? Podmioty publiczne, N = 302. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Zdecydowana większość badanych (86%), którzy nie wspierali poradnictwa w 2011 i 2012
roku, deklarowała również, że w 2011 lub 2012 roku żaden podmiot poradniczy nie zwrócił się
do nich z prośbą o wspieranie ich działalności. Organizacje udzielające bezpłatnych porad
poprosiły o wsparcie jedynie w 5% badanych powiatów i w 7% badanych gmin.

Wykres 11. Czy w 2011 lub 2012 roku jakikolwiek podmiot (podmioty) zwracał się do P. z prośbą o wsparcie prowadzonej
przez niego działalności poradniczej? Podmioty publiczne, N = 302. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

3.1.2.3. Ocena systemu poradnictwa
Ponad jedna trzecia wszystkich badanych przedstawicieli instytucji publicznych nie
potrafiła odnieść się do stwierdzenia, że poradnictwo prawne i obywatelskie to pojedyncze,
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rozproszone działania nietworzące systemu. Zdecydowanie nie zgadzała się lub raczej nie
zgadzała się z tą opinią połowa respondentów, 14% zdecydowanie lub raczej zgodziło się z
takim poglądem.

Wykres 12. Nie można mówić o systemie. Poradnictwo prawne i obywatelskie to pojedyncze rozproszone działania.
Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Zdaniem znacznej większości respondentów (69%), niesłuszne jest również stwierdzenie,
zgodnie z którym system poradnictwa dopiero się tworzy, wykorzystując działalność
organizacji pozarządowych. Zgodziło się z takim sformułowaniem tylko 13% badanych.
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Wykres 13. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego dopiero się tworzy, wykorzystując działania podejmowane
przez organizacje pozarządowe. Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Znaczna część badanych (44%) miała trudność z odniesieniem się do twierdzenia, że
system poradnictwa istnieje, ale obejmuje przede wszystkim działania podmiotów
świadczących odpłatne usługi (takich jak kancelarie prawne, instytucje publiczne). Niemal
równie liczna grupa respondentów (43%) zdecydowanie lub raczej nie zgodziła się jednak z
tym poglądem. Zdecydowanie lub raczej zgadza się z nim z kolei 13% badanych.

Wykres 14. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego istnieje, ale obejmuje głównie działania podmiotów
świadczących swoje usługi odpłatnie – kancelarii radcowskich, adwokackich, notarialnych, instytucji publicznych
Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Łatwiejsze do oceny przez uczestników badania okazało się stwierdzenie, zgodnie z
którym system poradnictwa prawnego obejmuje działania instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych. Znaczna większość badanych (81%) zdecydowanie lub raczej nie zgadza się z
takim poglądem. Przeciwnego zdania było zaledwie 11% respondentów.
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Wykres 15. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego obejmuje działania instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych. Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Większość badanych (61%) nie zgadza się również z poglądem, że system poradnictwa
istnieje, ale obejmuje głównie działania instytucji publicznych, na przykład samorządów. To
stwierdzenie miało jednak relatywnie najwięcej zwolenników – zdecydowanie lub raczej
zgodziło się z nim 23% respondentów.

Wykres 16. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego istnieje, ale obejmuje głównie działania instytucji
publicznych (na przykład samorządów). Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Wskazując główne czynniki, które utrudniają rozwój nieodpłatnego poradnictwa
prawnego w Polsce, badani skupiali się najczęściej na kwestiach finansowych. Jedna trzecia
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respondentów uznała, że najważniejszą przeszkodą w rozwoju tego rodzaju działalności
poradniczej jest brak środków. Kolejnym najczęściej wymienianym czynnikiem hamującym
rozwój poradnictwa (11% wskazań) jest, w opinii respondentów, niedostateczna liczba
kompetentnych osób, które chciałyby zajmować się udzielaniem bezpłatnych porad.
Pytani o główne czynniki sprzyjające rozwojowi nieodpłatnego poradnictwa, badani
również mówili najczęściej o funduszach na tego rodzaju działalność (14% wskazań). Istotnym
czynnikiem sprzyjającym rozwijaniu poradnictwa obok wspierania tego rodzaju działalności
jest także – zdaniem 13% badanych – duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.
Proszeni o ocenę planów stworzenia nowego systemu nieodpłatnych porad prawnych i
obywatelskich lub bezpłatnej pomocy prawnej, badani w przytłaczającej większości (92%)
uznali to za dobry (lub zdecydowanie dobry) pomysł. Opinie, że jest to zły pomysł, pojawiły
się wyłącznie w gminach i powiatach (odpowiednio 4% i 2% wskazań).

Wykres 17. Od pewnego czasu mówi się o stworzeniu nowego systemu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich
(lub nieodpłatnej pomocy prawnej) dla obywateli borykających się z różnymi problemami wymagającymi pomocy osoby
znającej się na prawie (na przykład adwokata, radcy prawnego). Co P. sądzi o takim pomyśle? Podmioty publiczne, N =
350. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Oceniając, kto powinien mieć dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, największa część
badanych była zdania, że powinien on być otwarty dla wszystkich (49% wskazań). Kolejną
najczęściej wskazywaną grupą potencjalnych uprawnionych do korzystania bezpłatnej
pomocy były osoby ubogie (46%). Pozostałe kategorie beneficjentów nieodpłatnego
poradnictwa, o jakich mówili badani, to – obok ujętych w kafeterii osób niepełnosprawnych,
osób z utrudnionym ze względu na miejsce zamieszkania dostępem do usług publicznych i
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migrantów – osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu nieporadności,
wieku), korzystające z pomocy społecznej i wykluczone.
Jak P. sądzi, kto
przede wszystkim
powinien
mieć
możliwość
skorzystania z tego
rodzaju
nieodpłatnej
pomocy?
Osoby ubogie

Powiaty

Gminy

55%

45%

Osoby
niepełnosprawne
Osoby zamieszkałe na
terenach
z
utrudnionym
dostępem do usług
publicznych

4%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

Migranci
Wszyscy

36%

50%

Inni

6%

3%

Ministerstwa

100%

Urzędy
marszałkowskie

Urzędy
pracy

Urzędy
wojewódzkie

Ogółem

50%

38%

50%

46%

50%

62%

50%

49%
3%

Tabela 12. Jak P. sądzi, kto przede wszystkim powinien mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej
pomocy? Podmioty publiczne, N = 324. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Podmiotami, które miałyby świadczyć poradnictwo w ramach takiego systemu, powinny
być – w opinii najliczniejszej grupy badanych – kancelarie prawne (48% wskazań). Wielu
respondentów uważa przy tym, że działalność tego rodzaju powinny prowadzić samorządy
terytorialne (38%), organizacje społeczne (37%) i instytucje pomocy społecznej (36%). Wśród
odpowiedzi ujętych w kategorii „Inne” pojawiły się oczekiwania co do kompetencji i
fachowości osób świadczących nieodpłatne porady. Wypada dodać, że to właśnie kryterium –
kompetencji osób udzielających porad – było akcentowane przez uczestników badania
jakościowego.
Kto przede wszystkim
powinien udzielać takiej
nieodpłatnej
pomocy?
Proszę
wskazać
trzy
najważniejsze,
P.
zdaniem, podmioty.
Ministerstwa lub inne
urzędy centralne
Samorządy terytorialne
Instytucje
pomocy
społecznej
(ośrodki
pomocy
społecznej,

Powiaty

Gminy

7%

15%

35%
40%

36%
35%

Ministerstwa

Urzędy
marszałkowskie

Urzędy
pracy

Urzędy
wojewódzkie

20%
50%
50%

100%

29

60%
33%

Ogółem

14%
50%
50%

38%
36%

powiatowe centra pomocy
rodzinie)
Organizacje społeczne

51%

34%

Sądy
Prokuratura

16%
5%

26%
12%

Kancelaria prawne
Inne

44%
4%

49%
7%

Nie wiem

100%

50%

30%

50%

37%
13%
100%

47%

2%

25%
11%
50%

50%

Tabela 13. Kto przede wszystkim powinien udzielać takiej nieodpłatnej pomocy? Proszę wskazać trzy najważniejsze, P.
zdaniem, podmioty. Podmioty publiczne, N = 350. Różnice między grupami istotne statystycznie na poziomie 0,05

3.1.3. Podmioty niepubliczne

Podobnie jak w wypadku podmiotów publicznych, również większość badanych
podmiotów niepublicznych w 2011 i (lub) w 2012 roku nie wspierała podmiotów
świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Zaledwie jedna piąta
organizacji pozarządowych, jedna czwarta organizacji prawników i jedna trzecia uczelni
wyższych wspierała w 2011 lub wspiera obecnie (w 2012 roku) podmioty świadczące
poradnictwo.

Wykres 18. Czy [nazwa podmiotu] w tym (2012) lub ubiegłym (2011) roku wspierał/wspierała podmioty zajmujące się
świadczeniem bezpłatnego poradnictwa? Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne
statystycznie

3.1.3.1. Organizacje i instytucje wspierające w 2011 i (lub) 2012 roku podmioty świadczące
poradnictwo
Podmioty, które zadeklarowały, że wspierały lub wspierają podmioty świadczące usługi
poradnicze, najczęściej jako powód wsparcia podawały, że taka jest ich misja i (lub) takie są
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37%

48%
6%
2%

ich cele działania (29%), a także, że chciały w ten sposób wesprzeć działania potrzebne,
użyteczne społecznie (24%).
Najczęściej wspieranym typem podmiotów były organizacje pozarządowe i Biura Porad
Obywatelskich. Badani wspierali także podmioty publiczne, na przykład samorządy gmin i
ośrodki pomocy społecznej oraz kancelarie prawne i biura Federacji Konsumentów.
Najrzadziej badani wspierali Studenckie Poradnie Prawne i związki zawodowe.
Podając powody, dla których wsparli te właśnie podmioty, badani powtórzyli niemal w
całości powody, dla których w ogóle wsparli działalność poradniczą. Można więc
przypuszczać, że poza uczelniami wyższymi, które wspierają swoje Studenckie Poradnie
Prawne, wybór tych typów podmiotów był dość przypadkowy.
W pewnej mierze potwierdza to odpowiedź na pytanie, jakimi rodzajami spraw zajmują się
wspierane podmioty. Szeroki zakres wskazań może sugerować, że wspierający nie mają
dobrego rozpoznania w tym względzie.
Jakiego

rodzaju

Organizacje

Organizacje

Uczelnie

Ogółem

pozarządowe

prawników

58%

100%

100%

62%

Sprawy spadkowe (spadki, podział majątku, darowizny)

32%

100%

100%

38%

Sprawy związane z pracą i bezrobociem

58%

100%

100%

62%

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowia

42%

100%

100%

48%

Sprawy

53%

100%

100%

57%

podmioty

poradnictwem

otrzymujące

zajmują

wsparcie

się

od

P.

instytucji/organizacji?
Sprawy

rodzinne

(rozwody,

alimenty,

ustalenie

ojcostwa)

związane

ze

świadczeniami

z

pomocy

Sprawy dotyczące praw konsumenckich

37%

100%

38%

Inne sprawy związane z problemami społecznymi

68%

100%

67%

68%

100%

67%

Sprawy dotyczące prawa lokalowego i spółdzielczego

58%

100%

57%

Sprawy z dziedziny prawa finansowego (podatki,

58%

100%

57%

26%

100%

29%

(niepełnosprawność, przemoc domowa, choroba)
Sprawy

dotyczące

prawa

i

postępowania

administracyjnego

zadłużenia, kredyty)
Sprawy z dziedziny praw uchodźców i cudzoziemców
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Sprawy z dziedziny prawa karnego

42%

100%

43%

Sprawy z dziedziny prawa cywilnego

58%

100%

57%

Inne sprawy (Jakie?)

21%

19%

Nie wiem

5%

5%

Tabela 14. Jakiego rodzaju poradnictwem zajmują się podmioty otrzymujące wsparcie od P. instytucji/organizacji?
Podmioty niepubliczne, N = 21. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Jako inne sprawy wskazano sprawy z zakresu ochrony środowiska, sprawy księgowe i
poradnictwo dla organizacji pozarządowych. Wskazuje to, że niektórzy badani rozumieli
poradnictwo prawne i obywatelskie również jako poradnictwo dla organizacji pozarządowych,
mimo że w definicji podawanej badanym na początku badania zostało jasno określone, że mowa
jest o pomocy dla osób indywidualnych.
Ponad połowa badanych wspiera organizacje świadczące poradnictwo dłużej niż trzy lata, przy
czym najczęściej zdarza się to wśród organizacji pozarządowych. Organizacje związane ze
środowiskami prawniczymi wspierają podmioty świadczące poradnictwo krócej niż trzy lata, ale
dłużej niż dwa lata, z kolei uczelnie wyższe – dłużej niż rok, ale krócej niż dwa lata.

Wykres 19. Od jakiego czasu P. organizacja/instytucja wspiera podmioty zajmujące się poradnictwem? Podmioty
niepubliczne, N = 21. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Badane organizacje pozarządowe wsparły dotychczas w 2011 i 2012 roku najczęściej do 20
podmiotów świadczących poradnictwo, organizacje prawników – od 21 do 50 takich
podmiotów, a badana uczelnia wyższa – do pięciu podmiotów (jeden podmiot: Studencka
Poradnia Prawna).
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Wykres 20. Ilu podmiotom, P. organizacja/instytucja udzieliła wsparcia w jakiejkolwiek formie (finansowej – na przykład
przyznając granty, dotacje, materialnej – na przykład przekazując sprzęt czy nieruchomości, niefinansowej – na przykład
szkoląc pracowników, wolontariuszy), biorąc pod uwagę obecny (2012) i ubiegły (2011) rok? Podmioty niepubliczne, N
= 21. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Na podstawie tych danych można bardzo ogólnie szacować, że podmioty niepubliczne
mogły wesprzeć łącznie w 2011 i 2012 roku od około 390 do około 750 podmiotów
świadczących poradnictwo, przy czym – uwzględniając, że wsparcie mogło być udzielone
wielokrotnie temu samemu podmiotowi – należy zakładać, że realna liczba wspartych
podmiotów będzie bliższa wartości minimum. Warto zwrócić uwagę, że łączna liczba
wspieranych podmiotów jest o ponad połowę większa niż w wypadku podmiotów
publicznych.
Najczęściej wskazywaną przez badanych formą wsparcia są szkolenia, kursy, edukacja
osób udzielających poradnictwa (71%), przy czym stosują ją wyłącznie organizacje
pozarządowe. One także wykorzystują inne formy wsparcia, w tym wsparcie finansowe.
Działają również na rzecz integracji podmiotów świadczących poradnictwo, na przykład
organizując konferencje, seminaria, fora, zjazdy. Organizacje prawników wyłącznie
oddelegowują swoich pracowników (członków), a uczelnie wyższe wyłącznie udzielają
innego wsparcia, które zostało określone jako wsparcie merytoryczne i organizacyjne (dla
Studenckiej Poradni Prawnej).
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W

jaki

sposób

wspierają

Państwo

Organizacje

Organizacje

Uczelnie

podmioty zajmujące się poradnictwem?

pozarządowe

prawników

Finansowo

26%

24%

Rzeczowo

32%

29%

Oddelegowując pracowników

47%

Przez szkolenia

79%

71%

Podejmując działania na rzecz integracji

58%

52%

Inne działania

16%

100%

Ogółem

48%

100%

19%

Tabela 15. W jaki sposób wspierają Państwo podmioty zajmujące się poradnictwem? Podmioty niepubliczne, N = 21.
Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Ponad połowa badanych wspiera podmioty działające na określonym terenie (gmina, powiat,
województwo), przy czym wyłącznie tego typu podmioty wspierają organizacje prawników, z kolei
uczelnie wyższe wspierają Studenckie Poradnie Prawne, które nie mają wyraźnych ograniczeń
terytorialnych.
Wśród badanych podmiotów niepublicznych w 2011 i (lub) w 2012 roku znalazło się tylko pięć
takich, które wspierały finansowo podmioty świadczące poradnictwo. Wszystkie te podmioty to
organizacje pozarządowe. W trzech wypadkach wsparcie polegało na przyznaniu dotacji
podmiotom świadczącym poradnictwo, w dwóch wypadkach chodziło o sfinansowanie kosztów
pracy doradców. Wysokość wparcia łącznego udzielonego w 2011 i 2012 roku wynosiła: 10, 20, 35,
50 i 160 tysięcy złotych. Wsparcie było sfinansowane głównie ze środków własnych organizacji, w
jednym wypadku źródłem finansowania był Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wszystkie
organizacje zamierzają w przyszłości kontynuować wsparcie finansowe.

Wykres 21. Czy P. organizacja/instytucja udziela wsparcia podmiotom z określonego obszaru terytorialnego? Podmioty
niepubliczne, N = 21. Różnice między grupami nieistotne statystycznie
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Wśród odpowiedzi „Inne” znalazły się wskazania, że badani wspierają organizacje
działające na terenie całego kraju i organizacje działające w różnych obszarach
geograficznych, ale wyłącznie członkowskie.
Jeśli chodzi o kryteria udzielenia wsparcia, to badani najczęściej nie określają żadnych
twardych kryteriów (38%) lub kierują się ogólną zgodnością wspieranych działań ze swoim
zakresem działania (cele, obszar, specjalizacja, odbiorcy wsparcia – 29%), najczęściej
określonym w statucie lub innych dokumentach wewnętrznych.
Z innych kryteriów, którymi kierują się badani przy udzielaniu wsparcia, najczęściej
wskazywano trzy: kompetencje osób udzielających porad, rodzaje spraw, którymi zajmuje się
poradnictwo, i typ podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Przy czym organizacje
pozarządowe najrzadziej wskazywały jako stosowane kryterium rodzaj spraw, najczęściej zaś
wybierały typ podmiotu (nie udzielają wsparcia podmiotom publicznym i komercyjnym).
O ofercie wsparcia badanych najczęściej można się dowiedzieć ze stron internetowych i za
pośrednictwem prasy (ogłoszenia). Sami badani nie są jednak szczególnie aktywni w
zbieraniu informacji na temat podmiotów świadczących poradnictwo. Nie robią tego w ogóle
organizacje prawników i uczelnie wyższe, a w wypadku organizacji pozarządowych robi to
mniej niż połowa z nich.

Wykres 22. Czy P. instytucja/organizacja zbiera informacje o podmiotach świadczących poradnictwo (na temat ich
sytuacji, potrzeb, problemów)? Podmioty niepubliczne, N = 21. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Organizacje, które zbierają takie dane, robią to głównie w formie baz danych z podstawowymi
informacjami o prowadzonej działalności, przede wszystkim za pośrednictwem Internetu.
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Badani byli także proszeni o oszacowanie, ile osób łącznie skorzystało z poradnictwa
podmiotów, które wsparli w 2011 i 2012 roku. Przedstawiciel uczelni wyższej nie był w stanie tego
oszacować, przedstawiciele organizacji prawników oszacowali tę liczbę na więcej niż 50, ale mniej
niż 100 osób. Organizacje pozarządowe szacowały zróżnicowane wielkości, ale 42% z nich
wskazało, że było to więcej niż 500 osób rocznie.
Badani byli także pytani o działania, jakie podejmują, aby zapewnić, że udzielane przez nich
wsparcie było właściwie wykorzystywane: 43% nie była w stanie na to pytanie odpowiedzieć lub
nie podejmowała takich działań, pozostali najczęściej wskazywali stosowanie kart czasu pracy osób
świadczących poradnictwo.
Czy i jakie działania podejmują P., aby zapewnić, że
udzielane przez P. wsparcie było właściwie
wykorzystywane
Wymagamy sprawozdań merytorycznych

Organizacje
pozarządowe

Wymagamy sprawozdań finansowych
Wymagamy kart czasu pracy osób zaangażowanych w
poradnictwo

26%
100%

Wizytujemy te podmioty w czasie, gdy korzystają z naszego
wsparcia

16%

14%

Wymagamy ewidencji porad, klientów/beneficjentów
korzystających z pomocy danego podmiotu

16%

14%

Badamy satysfakcję klientów/beneficjentów
udzielanej przez te podmioty

16%

14%

11%
37%

10%
43%

pomocy

Sprawdzamy to w inny sposób
Nie podejmujemy żadnego z powyższych działań

Organizacje
prawników

Uczelnie

26%

Ogółem

24%
100%

100%

100%

100%

24%
100%

Tabela 16. Czy i jakie działania podejmują P., aby zapewnić, że udzielane przez P. wsparcie było właściwie
wykorzystywane? Podmioty niepubliczne, N = 21. Zbyt małe liczebności do przeprowadzenia mocnego testu istotności
różnic

Większość badanych współpracuje z innymi podmiotami w zakresie wsparcia udzielanego
podmiotom świadczącym poradnictwo – najczęściej wskazywana była współpraca z samorządami
lokalnymi.
Czy prowadząc działania polegające na wspieraniu
podmiotów udzielających poradnictwa, współpracują
Państwo z jakimkolwiek z typów instytucji/organizacji,
których listę zaraz odczytam?

Organizacje
pozarządowe

Ministerstwa/urzędy centralne,
Urzędy gmin/miast
Starostwa powiatowe
Urzędy marszałkowskie
Urzędy wojewódzkie
Uczelnie wyższe
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

32%
58%
100%
47%
26%
21%
63%
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Organizacje
prawników

100%

Uczelnie

100%
100%

Ogółem

29%
57%
100%
43%
24%
19%
57%

Firmy prywatne

32%

29%

Kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie, notarialne)

37%

33%

Sądy

5%

5%

Policja

11%

10%

Prokuratura

5%

5%

Inne

5%

5%

Nie
współpracujemy
instytucjami/organizacjami

z

żadnymi

innymi

11%

100%

14%

Tabela 17. Czy prowadząc działania polegające na wspieraniu podmiotów udzielających poradnictwa, współpracują
Państwo z jakimkolwiek z typów instytucji/organizacji, których listę zaraz odczytam? Podmioty niepubliczne, N = 21.
Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Współpraca ta polega przede wszystkim na wymianie informacji i wiedzy oraz na organizowaniu
wspólnych konferencji, seminariów i forów.
Ponad połowa badanych dobrze ocenia działalność poradniczą wspieranych podmiotów.

Wykres 23. A jak ogólnie ocenia P. działalność poradniczą podmiotu (podmiotów) któremu (którym) udzielają P.
wsparcia? Podmioty niepubliczne, N = 18. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Według badanych, zdecydowanie najgorzej podmioty świadczące poradnictwo radzą sobie z
pozyskiwaniem funduszy i ich właściwym rozliczaniem. Najmocniejszą stroną tych podmiotów jest
znajomość prawa i sprawna organizacja usług poradniczych. Najsłabszą stroną jest finansowanie
działalności poradniczej i dostęp do fachowych kadr poradniczych.
Zdecydowana większość badanych zamierza w przyszłości kontynuować wsparcie podmiotów
świadczących poradnictwo.
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Wykres 24. Czy P. instytucja/organizacja będzie w przyszłości wspierać organizacje poradnicze? Podmioty
niepubliczne, N = 18. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Przyszłe wsparcie zależy przede wszystkim od możliwości finansowych wspierania
poradnictwa, którymi będą dysponować badane organizacje.
3.1.3.2. Organizacje i instytucje, które w 2011 lub 2012 roku nie wspierały podmiotów
świadczących poradnictwo
Wśród badanych, którzy nie udzielali wsparcia podmiotom świadczącym poradnictwo w
2011 lub 2012 roku, znalazło się 10% tych, które udzielały takiego wsparcia wcześniej – i były
to organizacje pozarządowe.

Wykres 25. Czy, według P. wiedzy, P. organizacja/instytucja kiedykolwiek w przeszłości wspierała podmioty świadczące
poradnictwo? Podmioty niepubliczne, N = 79. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Podmioty, które nie udzieliły wsparcia organizacjom poradniczym w 2011 roku,
przeważnie nie planują także robić tego w przyszłości (tak zadeklarowało 90%
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respondentów). Zdecydowana mniejszość badanych (10%), którzy nie wspierali poradnictwa
w 2011 i 2012 roku, deklarowała również, że w tym okresie zgłosił się do nich podmiot
poradniczy z prośbą o wsparcie. Takie deklaracje pochodziły wyłącznie od organizacji
pozarządowych. Przyczyną zaprzestania wsparcia był brak funduszy.
3.1.3.3. Opinie na temat systemu bezpłatnego poradnictwa
Badani byli pytani o to, czy zgadzają się ze stwierdzeniami sformułowanymi w
kwestionariuszu.

Wykres 26. Nie można mówić o systemie. Poradnictwo prawne i obywatelskie to pojedyncze rozproszone działania.
Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne statystycznie
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Wykres 27. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego dopiero się tworzy, wykorzystując działania podejmowane
przez organizacje pozarządowe. Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Wykres 28. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego istnieje, ale obejmuje głównie działania podmiotów
świadczących swoje usługi odpłatnie – kancelarii radcowskich, adwokackich, notarialnych, instytucji publicznych.
Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

40

Wykres 29. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego obejmuje działania instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych. Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Wykres 30. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego istnieje, ale obejmuje głównie działania instytucji
publicznych (na przykład samorządów). Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne
statystycznie

Dość duży odsetek odpowiedzi „Nie wiem” i stosunkowo spory rozrzut wskazań świadczy,
jak się wydaje, o tym, że badani nie są w stanie rzetelnie ocenić podanych stwierdzeń, a co za
tym idzie – nie mają wyrobionych poglądów na to, czy obecne działania poradnicze można
uznać za systemowe i na kim się one przede wszystkim opierają.
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Wśród tych podzielonych opinii najczęściej jednak pojawia się ta, że można jednak mówić
obecnie o systemie poradnictwa prawnego i obywatelskiego (52%) i że system ten opiera się
obecnie przede wszystkim na instytucjach publicznych (43%).
Wskazując główne czynniki, które utrudniają rozwój nieodpłatnego poradnictwa
prawnego w Polsce, badani najczęściej (30%) przywoływali brak środków finansowych lub
stałych mechanizmów finansowania działalności poradniczej. Mniej więcej co dziesiąty
wymieniał także trudności z pozyskaniem prawników, przeszkody natury prawnej (na
przykład podatki) i zbyt mało informacji czy promocji działalności poradniczej.
Pytani o główne czynniki sprzyjające rozwojowi nieodpłatnego poradnictwa, badani
zdecydowanie najczęściej wskazywali trzy takie czynniki. Mniej więcej co szósty badany jako
czynniki sprzyjające wymienił wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej lub rządu,
rosnące zapotrzebowanie społeczne oraz aktywność organizacji pozarządowych w tym
obszarze.

Wykres 31. Od pewnego czasu mówi się o stworzeniu nowego systemu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich
(lub nieodpłatnej pomocy prawnej) dla obywateli borykających się z różnymi problemami wymagającymi pomocy osoby
znającej się na prawie (na przykład adwokata, radcy prawnego). Co P. sądzi o takim pomyśle? Podmioty niepubliczne, N
= 100. Różnice między grupami istotne statystycznie na poziomie 0,05

Zdecydowana większość badanych (94%) uznała pomysł stworzenia nowego systemu
poradnictwa prawnego i obywatelskiego za dobry i zdecydowanie dobry. Jedynie około 3%
badanych organizacji pozarządowych oceniło ten pomysł jako zły.
Prawie połowa badanych uznała, że każdy obywatel powinien mieć możliwość
skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, co trzeci respondent
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wskazał, że dostęp do poradnictwa powinny mieć przede wszystkim osoby ubogie, a 11%
badanych wybrało odpowiedź „Inni”, wymieniając wśród nich trzy odpowiedzi: osoby
bezrobotne, osoby wykluczone społecznie, o dostępie nie powinien decydować status osoby,
ale rodzaj sprawy.
Jak P. sądzi, kto przede wszystkim powinien mieć

Organizacje

Organizacje

Uczelnie

Ogółem

możliwość skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej

pozarządowe

prawników

Osoby ubogie

35%

33%

Osoby niepełnosprawne

2%

2%

Osoby zamieszkałe na terenach z utrudnionym dostępem

1%

1%

Migranci

1%

1%

Wszyscy

47%

Inni

11%

11%

Nie wiem

2%

2%

pomocy?
34%

do usług publicznych

67%

100%

49%

Tabela 18. Jak P. sądzi, kto przede wszystkim powinien mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej
pomocy? Podmioty niepubliczne, N = 100. Różnice między grupami nieistotne statystycznie

Zdecydowanie najczęściej badani wskazywali organizacje pozarządowe jako podmioty,
które powinny świadczyć poradnictwo (69%). Na drugim miejscu znalazły się samorządy
terytorialne (55%), na trzecim – instytucje pomocy społecznej (43%).
W ramach odpowiedzi „Inne” najczęściej wskazywano Studenckie Poradnie Prawne oraz
pełnomocników do spraw obywatelskich w urzędach samorządowych, a także osoby, które
powinny świadczyć poradnictwo (aplikanci, studenci, emerytowani prawnicy).
Kto przede wszystkim powinien udzielać

Organizacje

Organizacje

takiej

pozarządowe

prawników

Ministerstwa lub inne urzędy centralne

15%

25%

Samorządy terytorialne

57%

25%

33%

55%

Instytucje pomocy społecznej (ośrodki
pomocy społecznej, powiatowe centra
pomocy rodzinie)

45%

25%

33%

43%

Organizacje społeczne

72%

25%

33%

69%

nieodpłatnej

pomocy?

Proszę

Uczelnie

Ogółem

wskazać trzy najważniejsze, P. zdaniem,
podmioty.

43

15%

Sądy

12%

25%

12%

Prokuratura

2%

Kancelaria prawne

32%

Inne

10%

33%

10%

Nie wiem

1%

33%

2%

2%
75%

32%

Tabela 19. Kto przede wszystkim powinien udzielać takiej nieodpłatnej pomocy? Proszę wskazać trzy najważniejsze, P.
zdaniem, podmioty. Podmioty niepubliczne, N = 100. Zbyt małe liczebności do przeprowadzenia mocnego testu
istotności różnic

3.2. Badanie jakościowe
3.2.1. Podmioty publiczne
Ponieważ pojawiły się pewne różnice w odpowiedziach dotyczących udzielanego wsparcia między
różnymi typami instytucji, wyniki badań w części dotyczącej wsparcia zostały podzielone na różne typy
podmiotów: instytucje lokalne (gminy, powiaty, urząd pracy), instytucje regionalne (urzędy marszałkowskie i
wojewódzkie) oraz podmioty działające na szczeblu centralnym (ministerstwa, instytucje rządowe).

3.2.1.1. Wsparcie
Poziom lokalny
Instytucje samorządowe najczęściej wspierają organizacje pozarządowe, które w ramach swojej
działalności statutowej przewidują między innymi świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego lub
obywatelskiego. Wspieranie następuje na ogół na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (UDPPiW) w zakresie otwartych konkursów ofert, niekiedy zaś – w wypadku
mniejszych, krótkotrwałych projektów – organizacje otrzymują drobniejsze wsparcie z pominięciem
procedury otwartego konkursu (w trybie normowanym w art. 19a UDPPiW). Bezpłatne porady często są tylko
jednym z elementów działalności organizacji pozarządowej wspieranej przez instytucje samorządowe: [...]
zadanie jest z reguły szersze, natomiast czasami jest projekt dotyczący tylko poradnictwa, czasami poradnictwo
jest elementem jakiegoś projektu, to jest bardzo różnie.
Innymi kategoriami podmiotów, których wspieranie deklarowali badani reprezentujący jednostki
samorządu lokalnego, były ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. Było to głównie
wsparcie lokalowe lub rzeczowe.
Wspierane przez samorządy organizacje nierzadko kierują poradnictwo świadczone w ramach swojej
działalności do określonego rodzaju grup dotkniętych problemami, jakie mieszczą się w obszarze działalności
statutowej organizacji – pomocy społecznej, działalności na rzecz grup mniejszościowych, doświadczających
dyskryminacji czy przemocy. Poradnictwo prawne koncentruje się w tych wypadkach na pomocy w zakresie
określonych problemów dotykających daną grupę i stanowi na ogół jeden z elementów udzielanego im
wsparcia (obok pomocy psychologicznej lub terapeutycznej). Określając, od kiedy reprezentowana przez
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nich instytucja udziela wsparcia organizacjom poradniczym, badani mówili najczęściej o drugiej połowie
pierwszej dekady XXI wieku.
Powody, dla których objęte badaniem instytucje wspierają działalność poradniczą, można ująć w trzy
podstawowe grupy. Przede wszystkim, impulsem do udzielenia wsparcia może być inicjatywa samych
zainteresowanych organizacji, które zwracają się do urzędu o pomoc w prowadzonej przez nie działalności.
Innego rodzaju powody, o jakich mówili respondenci, dotyczyły zdiagnozowanych potrzeb lokalnej
społeczności. Do instytucji docierały sygnały, że mieszkańcy poszukują porad prawnych (na przykład pytali o
to w urzędzie), obszar poradnictwa był więc wpisywany do tematyki otwartych konkursów ofert. Niektórzy z
badanych podkreślali dodatkowo, że urzędom zależało na tym, żeby właśnie organizacje pozarządowe
prowadziły takie poradnictwo, ponieważ lepiej rozpoznają one istniejące zapotrzebowanie. Pojawiły się
również opinie, że poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone przez organizacje pozytywnie wpływa na
rozwój lokalnego „społeczeństwa obywatelskiego” i profesjonalizację samego trzeciego sektora: Bo widzimy,
że jest taka potrzeba, chcemy żeby się rozwijały takie małe lokalne społeczeństwa. Dużo jest teraz środków,
unijnych szczególnie, na rozwój takich lokalnych inicjatyw. Najpierw informowaliśmy, przekonywaliśmy,
wspieramy cały czas w pisaniu projektów, rozliczaniu, w prowadzeniu dokumentacji księgowej. I oni widzą, że to
jest z korzyścią dla nich, że jakiś rozwój jest. Korzyści są zarówno dla nich i my jako urząd możemy też się jakąś
współpracą wykazać.
Innym powodem udzielania wsparcia – choć raczej niewyrażanym przez badanych wprost, ale możliwym
do odczytania „między wierszami” – są korzyści, jakie płyną z tego dla samego urzędu. Nie chodzi przy tym
jedynie o wspomnianą przez przywołaną wyżej respondentkę współpracę, którą urząd musi się wykazywać
na mocy obowiązków nałożonych przepisami UDPPiW, ale także o bardziej praktyczne kwestie. Gdy
mieszkańcy mają do kogo zwrócić się o poradę i pomoc prawną, stają się po prostu lepszymi klientami dla
administracji (dobrze poinformowanymi, sprawniej działającymi). W wypadku braku instytucji, która
udzielałaby bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oczekiwania z tym związane spadają
właśnie na urząd, a – jak podkreślali niekiedy respondenci – to nie należy do zadań administracji.
Wsparcie udzielane przez objęte badaniem instytucje obejmuje bardzo zróżnicowane formy. Najogólniej,
zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie UDPPiW, można je podzielić na dwie podstawowe grupy:
pomoc o charakterze finansowym i wsparcie pozafinansowe. Wspieranie w formie finansowej odbywa się na
podstawie regulacji zawartych w UDPPiW, najczęściej w wyniku otwartego konkursu ofert.
Badani reprezentujący samorządy lokalne znacznie obszerniej wypowiadali się jednak na temat
pozafinansowych form wsparcia udzielanego przez ich instytucje. Jak się wydaje, podmioty wspierane przez
samorządy najczęściej korzystają z tych właśnie form pomocy. Szczególnie często respondenci kładli nacisk
na wsparcie „lokalowe” – nieodpłatne lub tanie udostępnienie lokalu organizacji prowadzącej poradnictwo
prawne lub obywatelskie (warto od razu dodać, że brak lokalu na działalność był wskazywany jako jedna z
poważniejszych bolączek organizacji poradniczych): W zasobie komunalnym miasto przydziela lokale
organizacjom pozarządowym, z których organizacje korzystają, mamy specjalną niższą stawkę dla organizacji
pozarządowych. Część organizacji jest przez prezydenta zwolniona z opłat czynszowych.
Wsparcie przybiera również formę, którą można określić jako propagowanie przez urzędy działalności
poradniczej organizacji. Polega to na informowaniu o takiej działalności na stronach internetowych urzędu i
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przez ulotki rozdawane mieszkańcom lub listy rekomendacyjne, na udzielaniu patronatu w akcjach
organizowanych przez podmioty poradnicze oraz na kierowaniu do nich klientów potrzebujących pomocy
(jeden z badanych określił to jako „miękkie” instrumenty wsparcia). Przywoływaną przez respondentów
formą wspierania bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest także oddelegowywanie
pracowników, którzy pomagają organizacji (na przykład szkoląc ją w zakresie najnowszych zmian w prawie), i
współpraca ze świadczącymi je organizacjami, polegająca na wspólnym organizowaniu rozmaitych
przedsięwzięć (konferencji, spotkań).
Badani w większości nie potrafili określić wysokości wsparcia, jakiego udzieliły reprezentowane przez nich
podmioty organizacjom poradniczym. Znaczna część badanych nie była także w stanie podać wysokości
całego budżetu, jaki ich instytucje przeznaczają na wspieranie organizacji pozarządowych. Deklarowane
kwoty przekazywane na wspieranie poradnictwa przez jednostki samorządowe mieściły się w granicach od
kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Środki pochodziły przeważnie z budżetu jednostki
samorządowej. Niektórzy z badanych wskazywali, że wsparcie jest finansowane ze „środków alkoholowych”
(z koncesji na sprzedaż alkoholu). Otrzymywały je organizacje świadczące pomoc dla alkoholików i rodzin, w
tym także poradnictwo prawne dla tych osób.
Odpowiadając na pytanie o plany dotyczące kontynuacji wspierania działalności poradniczej przez ich
jednostkę, badani wskazywali czynniki, od których takie wsparcie będzie zależne. Podstawowym czynnikiem
są oczywiście finanse – respondenci nie byli pewni, czy w przyszłości ich jednostki będą miały środki na
wspieranie takiej działalności. Jak zauważyła jedna z badanych: [...] rok za rokiem jest trudniejszy. Jest coraz
trudniej, środków finansowych jest coraz mniej, ale jeśli pojawiają się inicjatywy, to z tego, z czego możemy
czerpać – korzystamy.
Gros organizacji wspieranych przez objęte badaniem podmioty lokalne udziela porad prawnych lub
obywatelskich w ramach szerszej działalności, poradnictwo jest więc tylko jednym ze składników
realizowanych przez nie działań. Działania te są różnorodne. Większość z nich mieści się w obszarze pomocy
społecznej i dotyczy rozmaitych grup potrzebujących wsparcia lub pomocy, na przykład bezrobotnych,
niepełnosprawnych, dotkniętych rozmaitymi chorobami (alkoholizm, narkomania czy HIV) i ubóstwem,
pokrzywdzonych przestępstwem, pochodzących z rodzin dotkniętych patologiami, rodzin zastępczych,
mniejszości etnicznych.
W jakich formach jest świadczone poradnictwo wspierane przez objęte badaniem podmioty publiczne? Z
relacji respondentów wynika, że zakres tych form jest dość rozległy i obejmuje nie tylko porady świadczone
bezpośrednio w siedzibie organizacji, ale także udzielanie porad na przykład przez telefon. Tematyka
udzielanych porad jest zróżnicowana: I poradnictwo z zakresu prawa obywatelskiego, cywilnego, gospodarcze, z
tego, co wiem. Fundacja, nie wiem, która to była, ale jedna z nich na pewno, to było takie szerokie spektrum. Biura
porad obywatelskich to takie już konkretne pisanie, porady w zakresie pisania wniosków czy pisania pism
urzędowych. Bardziej w tym kierunku, ale wszelakie [...] czy prawo rodzinne też było podejmowane.
Celem oferowanych usług poradniczych – jak wskazywali respondenci – powinno być przy tym raczej nie
tyle wyręczanie ich beneficjentów, ile wskazywanie i podpowiadanie im sposobów rozwiązywania
rozmaitych problemów oraz kierowanie ich w odpowiednie miejsca, gdzie mogą załatwić swoje sprawy.

46

Badani podkreślali jednocześnie, że na ogół organizacje poradnicze nie oferują swoim klientom pomocy w
formie reprezentacji przed sądem lub innymi organami.
Poza stałą działalnością poradniczą świadczoną przez organizacje instytucje lokalne wspierają również
działania krótkotrwałe – jednorazowe lub organizowane w formie dorocznych akcji. Jako przykład tej formy
wspieranej działalności można przywołać „dzień organizacji pozarządowych” organizowany przez jeden z
urzędów miejskich: Najwięcej organizacji, które się wystawiają na dniu organizacji, to są właśnie świadczące
poradnictwo. I też mieliśmy taki dzień w ramach tygodnia dotyczący różnych inicjatyw obywatelskich szeroko
rozumianych, gdzie było dużo inicjatyw do mieszkańców czy organizacji związanych z poradnictwem. Były
udzielane porady, to był dedykowany dzień dla nich właśnie.
Zagadnienie standardów, jakie przyjmują wspierane podmioty w zakresie świadczonych porad, okazało
się dla większości badanych trudne. Część otwarcie przyznawała, że nie oczekiwała od wspieranych
organizacji określania takich standardów i nie wiem o tym, czy jakieś standardy są przez nie stosowane.
Niektórzy z respondentów, choć twierdzili, że nie mają wiedzy o takich standardach, próbowali wskazywać
kryteria, jakie musi spełniać prowadzona przez wspierane organizacje działalność, i które – ich zdaniem –
oznaczają pewną standaryzację świadczonych usług. Jako tego typu kryteria badani wymieniali przede
wszystkim wymagania dotyczące wykształcenia lub doświadczenia osób świadczących usługi poradnicze.
Inni respondenci w odpowiedzi na pytanie o standardy mówili o wymaganiach, jakie muszą spełnić
dofinansowywane przez nich organizacje, opartych na wskaźnikach określonych w kryteriach konkursowych.
Szczegółowe wymagania dotyczące rozliczania się przez wspierane podmioty z uzyskanej pomocy
dotyczą – co oczywiste – poradnictwa wspieranego w formie finansowej. W innych wypadkach instytucje
reprezentowane przez badanych często w żaden sposób nie kontrolują działalności wspieranych organizacji.
Jeżeli chodzi o podmioty wspierane finansowo, muszą one rozliczyć się z uzyskanych środków na koniec
realizowanego projektu zgodnie z wymaganiami określonymi na gruncie UDPPiW: Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie narzuciła na nas ramy, jak ma wyglądać współpraca finansowa, czyli
ogłoszenie konkursu, złożenie oferty, realizacja zadania, złożenie sprawozdania. Tutaj poza te ramy nie możemy
zbytnio wyjść.
Poza rozliczeniem końcowym działalność poradnicza prowadzona przez wspierane organizacje podlega
również ocenie w trakcie realizacji zadania. Dotyczy to zwłaszcza projektów wieloletnich, w których uzyskanie
kolejnych transz dofinansowania zależy od pozytywnych wyników okresowych kontroli. Taką zasadę
przyjmują zarówno jednostki samorządu terytorialnego wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie, jak i
instytucje wspierające funkcjonujące na szczeblu centralnym. Jakie informacje interesują przedstawicieli
instytucji wspierających w trakcie kontroli? Respondenci podkreślali, że jedną z najistotniejszych spraw jest
dla nich zgodność zadań realizowanych przez organizację z tym, co zostało zapisane w zawartej z nią
umowie.
W związku z raczej „formalnym” podejściem do kontrolowania działalności prowadzonej przez wspierane
organizacje badani nie mieli wiele do powiedzenia na temat jakości oferowanego przez nie poradnictwa. Na
pytanie o ocenę usług świadczonych przez wspierane podmioty, respondenci dość ogólnikowo stwierdzali,
że ich jakość jest zadowalająca: Przyznam się, że nie jestem w stanie ocenić, ale myślę, że mimo wszystko są
potrzebni – i dobrze.
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Respondenci zwracali jednak uwagę na niewystarczającą informację na temat funkcjonujących
organizacji poradniczych, przy czym niektórzy z nich wskazywali rolę administracji samorządowej w
propagowaniu tego rodzaju działalności i rozpowszechnianiu informacji na jej temat, inni z kolei uznawali, że
powinny to robić same organizacje.
Jakie wskaźniki efektywności poradnictwa świadczonego przez wspierane podmioty stosują instytucje
reprezentowane przez badanych? Respondenci wskazywali między innymi informacje, jakie otrzymują od
klientów organizacji poradniczych, które pozwalają im wnioskować, że wspierana działalność przynosi
pozytywne rezultaty (jedna z badanych wspomniała nawet, że myślą o wprowadzeniu od następnego roku
metody „tajemniczego klienta”). Niektórzy z badanych zauważali, że sprawdzenie przez ich instytucję
rzeczywistej efektywności udzielanych porad jest po prostu niemożliwe: A jak miałabym to robić? To trzeba
tych ludzi pytać, którzy korzystają. To byłoby bardzo trudne dla mnie, musiałabym pytać taką osobę, czy jest
zadowolona z udzielonej porady. A to jest tak, że my stwarzamy możliwość, a czy osoba z tego skorzysta [...].
Część badanych – dotyczyło to głównie przedstawicieli instytucji, które wspierają poradnictwo w formach
niefinansowych – deklarowała, że reprezentowany przez nich podmiot w ogóle nie ocenia skuteczności i
efektywności wsparcia: Coś tam idzie, a później, no, przyznam się, że nie śledzimy jakoś ich losów, jak tam się
sprawy skończyły, czy to było skuteczne, czy nie. My odsyłamy ludzi, a później to, przyznam się, że nie prowadzimy
jakiejś statystyki.
Mówiąc o swoich oczekiwaniach związanych ze wsparciem udzielanym podmiotom poradniczym, badani
poruszali rozmaite zagadnienia – od praktycznych, dotyczących sposobów funkcjonowania wspieranych
organizacji, po kwestie z zakresu systemu prawa (tutaj pojawił się dość ogólnikowy postulat zmiany
przepisów tak, żeby samorządom łatwiej było finansować działalność poradniczą). Niektórzy z respondentów
podkreślali rolę, jaką poradnictwo powinno odgrywać w lokalnych społecznościach, i korzyści, jakie powinni
mieć z niego mieszkańcy: Głównym oczekiwaniem i celem, dla którego się włączamy w te działania, to żeby
aktywność na obszarach wiejskich, świadomość ludzi, wzrastała. Im też będzie się lepiej żyło, jeśli będą wiedzieć, w
które drzwi zapukać.
Część badanych deklarowała, że chcieliby móc w większym stopniu wspierać działalność poradniczą, co
jednak wymagałoby zwiększenia dostępnych na ten cel środków. Oczekiwania części respondentów
ograniczały się z kolei jedynie do spełniania przez wspierane organizacje formalnych wymagań – zgodności
ich działań ze statutem czy wywiązywania się z obowiązków narzuconych umową o dofinansowanie.
Na tym tle trzeba dostrzec wyraźną specyfikę urzędów pracy, które nie wspierają finansowo podmiotów
świadczących poradnictwo. Ich zaangażowanie jest dość specyficzne i polega głównie na udzielaniu
informacji i interpretacji obowiązującego prawa w zakresie rynku pracy podmiotom publicznym, a także
organizacjom pozarządowym, z których część prowadzi poradnictwo prawne i obywatelskie.

Poziom regionalny
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Podmioty szczebla regionalnego – urzędy marszałkowskie i wojewódzkie – na ogół wspierają organizacje
pozarządowe świadczące poradnictwo w ramach szerszego rodzaju działalności. Podobnie jak respondenci
reprezentujący samorządy lokalne, również przedstawiciele instytucji regionalnych deklarowali, że ich urząd
wspiera poradnictwo od mniej więcej drugiej połowy ostatniej dekady. Przy czym przedstawiciele badanych
urzędów rozumieli pod pojęciem poradnictwa porady udzielane zarówno osobom fizycznym, jak i
organizacjom pozarządowym.
Powody, dla których instytucje regionalne wspierają działalność poradniczą, są podobne do przyczyn,
jakie wskazywali przedstawiciele gmin i powiatów. Badani mówili więc o potrzebach mieszkańców
województwa i inicjatywie samych organizacji, ale także chęci wzmocnienia działających w regionie
organizacji pozarządowych i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego: Jaki jest powód? Chyba ogólnie
rozwojowy, chcemy, żeby samorząd chciałby, żeby organizacje pozarządowe były coraz bardziej profesjonalne,
żeby były takim silnym partnerem w realizacji naszych zadań – i jeżeli one nie będą do tego przygotowane
merytorycznie, to to nie jest możliwe, stąd też podejmujemy różne inicjatywy.
Formy, w jakich urzędy szczebla regionalnego wspierają organizacje świadczące usługi poradnicze, są
identyczne jak formy wsparcia udzielanego przez samorządy gminne i powiaty. Badani nieco częściej mówili
jednak o wsparciu finansowym odbywającym się na podstawie otwartych konkursów ofert, zgodnie z
regulacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udzielane przez instytucje
regionalne wsparcie obejmuje jednak również udostępnianie lokali organizacjom, propagowanie ich
działalności i zamieszczanie informacji o niej na stronach internetowych urzędów, wsparcie merytoryczne
(dotyczące na przykład przygotowywania ofert konkursowych) i wspólne realizowanie rozmaitych
przedsięwzięć, na przykład projektów. Ci z badanych, którzy byli w stanie podać kwotę udzielonego
dofinansowania, mówili najczęściej o sumach około dwustu tysięcy złotych.
Źródła, z jakich pochodzą środki przeznaczone na wspieranie działalności poradniczej, są w wypadku
instytucji regionalnych bardziej zróżnicowane niż w gminach i powiatach. Respondenci reprezentujący
urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, poza środkami z budżetów jednostek, wymieniali również środki
pochodzące z funduszy europejskich, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w
wypadku poradnictwa świadczonego na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (w tym wypadku chodziło o poradnictwo realizowane w ramach szerszego projektu na rzecz
społeczności romskiej).
Podobnie jak w urzędach gminnych i powiatach, także w instytucjach regionalnych nie ma pewności co
do kontynuowania wspierania działalności poradniczej. Badani wyjaśniali, że jest to zależne między innymi
od tego, jakie kierunki współpracy zostaną określone w przyszłych programach współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Podobnie jak podmioty lokalne, również instytucje regionalne wspierają organizacje, których działalność
nie ogranicza się jedynie do poradnictwa, a usługi poradnicze są tylko fragmentem ich oferty. Obszar
tematyczny, w jakim mieści się działalność statutowa organizacji, wyznacza krąg osób, które korzystają ze
świadczonego przez nie poradnictwa – obok osób fizycznych beneficjentami działalności poradniczej bywają
również organizacje pozarządowe. Okazuje się przy tym, że niekiedy nawet w ramach projektów
poradniczych kierowanych do określonego rodzaju odbiorców z porad korzystają także inni, nienależący do
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tej grupy. Przykładem są porady „integracyjne” świadczone w ramach projektu na rzecz społeczności
romskiej, realizowanego przez jeden z samorządów wojewódzkich w ramach programu rządowego.
Poradnictwo jest prowadzone w zróżnicowanych formach: bezpośrednio, telefonicznie, mailowo – z reguły
nie obejmuje ono reprezentacji klientów przed sądami i organami administracji.
Wiedzę na temat konkretnych standardów poradnictwa, jakie przyjmują wspierane przez nich
organizacje, miało niewielu badanych. Wymieniane przez nich standardy wynikały z wymagań
przyjmowanych przez same podmioty wspierane w ramach zrzeszeń, w jakich uczestniczą: [...] wiem, że biura
porad [obywatelskich] są zrzeszone jako sieć i oni mają swoje wypracowane standardy. Nie wiem, bezpłatność,
poufność, samodzielność klienta na przykład. Myślę, że podobnie jest w przypadku organizacji zrzeszonych, tych
[uniwersyteckich] klinik prawa, również mają wypracowane standardy udzielania porad i zasady, którymi się
kierują.
Podobnie jak instytucje lokalne, również podmioty szczebla wojewódzkiego rozliczają się z organizacjami
wspieranymi finansowo przez sprawozdania z wykonania umowy o wsparcie realizacji zadania: [...] te
organizacje muszą nam złożyć sprawozdanie, muszą się rozliczyć z tej umowy, którą z nami zwierają, jeżeli my
przekazujemy im jakieś środki finansowe, to na pewno, to nie jest tak, że my dajemy i teraz róbcie z tym coś.
Respondenci reprezentujący urzędy marszałkowskie i wojewódzkie deklarowali, że współpracę ze
wspieranymi podmiotami oceniają raczej pozytywnie: organizacje wywiązują się ze swoich obowiązków,
poprawnie rozliczają się z uzyskanego wsparcia, przepływ informacji i komunikacja również nie budziły
zastrzeżeń badanych. Problemem, na który zwracali uwagę badani, jest jednak brak ciągłości finansowania
działalności organizacji poradniczych. Na pytanie o to, jak ten problem braku ciągłości mógłby być
rozwiązany, jedna z respondentek reprezentujących urząd marszałkowski postulowała zmiany w regulacjach
prawnych, dzięki którym przepisy dotyczące możliwości zawierania wieloletnich umów stałyby się bardziej
jednoznaczne. Jak podkreśliła, UDPPiW dopuszcza wprawdzie możliwość zawierania z organizacjami
wieloletnich umów na realizację zadania publicznego, problemem są jednak przepisy ustawy o finansach
publicznych. Na ich mocy obowiązują zasady związane z rocznością budżetu, które w ich jednostce są – jak to
ujęła – „nie do przeskoczenia”.
Postulaty formułowane przez badanych dotyczyły poza tym rozszerzenia i rozbudowania poradnictwa lub
bardziej systemowego podejścia do działalności poradniczej, co wiązałoby się z koniecznością
uporządkowania regulacji prawnych: Może powinno być jakieś systemowe podejście do tego, bo na razie, tak mi
się wydaje, to jest uzależnione od jakiejś dobrej woli samorządów i teoretycznie, zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, udzielanie poradnictwa jest obowiązkiem powiatu. A nie zawsze samorządy widzą konieczność
zlecania akurat tego typu zadań organizacjom pozarządowym i poza tym większe środki związane z pomocą
społeczną znajdują się w dyspozycji gmin, więc może powinno być to zadanie gminy.
Pytania o ocenę efektywności udzielonego wsparcia okazały się trudne również dla badanych
reprezentujących instytucje regionalne. Jedna z respondentek podkreśliła, że ocena efektywności wsparcia
jest możliwa tylko w wypadku długotrwałych przedsięwzięć, gdyż: [...] wsparcie, wpływ poradnictwa, ma taki
charakter długofalowy i trudno jest je oceniać po pierwszym roku przeprowadzonego projektu. Z wypowiedzi
części badanych wynika, że ocenianie skuteczności wspieranej działalności odbywa się w ich instytucjach w
sformalizowany sposób – na podstawie przygotowywanych przez wspierane podmioty sprawozdań i kontroli
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przeprowadzanych w organizacjach. Źródłem informacji są więc tutaj sami beneficjenci wsparcia
świadczonego przez instytucję publiczną.
Problem w tym, że badani, udzielając powyższych odpowiedzi, w zasadzie nie rozgraniczali pomocy dla
osób indywidualnych i dla organizacji pozarządowych, utożsamiając poradnictwo prawne i obywatelskie i z
jednym, i z drugim. Na dodatek poradnictwo dla osób indywidualnych było przez nich rozumiane dość
szeroko – nie tylko jako porady, ale także jako wsparcie psychologiczne, pomoc w załatwianiu różnych spraw
urzędowych, a nawet pomoc materialna.

Poziom krajowy
Wsparcie udzielane przez instytucje szczebla centralnego – ministerstwa, ale także fundusze grantowe o
zasięgu ogólnopolskim – dotyczy organizacji pozarządowych i odbywa się w ramach konkursów ofert.
Podobnie jak w wypadku wsparcia udzielanego przez instytucje samorządowe i urzędy wojewódzkie,
również tutaj poradnictwo prawne bywa często tylko fragmentem, jednym z elementów wspieranej
działalności organizacji pozarządowych. Tak jak samorządy, instytucje centralne dedykują swoje wsparcie
podmiotom świadczącym poradnictwo „tematyczne” – kierowane do grup doświadczających określonych
problemów. Przykładem takiego wsparcia jest pomoc udzielana przez Ministerstwo Sprawiedliwości
organizacjom pozarządowym, których działalność statutowa polega na świadczeniu pomocy – również
prawnej – osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zdarzają się jednak także projekty poświęcone
wyłącznie poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu, choć jest ich niewiele. Przedstawicielka jednego z
funduszy grantowych poinformowała, że na 124 projekty dofinansowane przez jej instytucję jedynie pięć
dotyczyło w całości tego rodzaju poradnictwa. Z kolei reprezentanci jednego z ministerstw zadeklarowali, że
wsparcie udzielane przez ich instytucję nie ma bezpośredniego charakteru: Bezpośrednio żadnych
beneficjentów w tym obszarze nie wspieramy, ale, no, zarządzamy środkami przeznaczonymi na ten cel. Ale już
dystrybuuje je Ministerstwo Pracy.
Instytucje centralne koncentrują się na wsparciu o charakterze finansowym. Jest ono udzielane w ramach
konkursów ofert, przy czym w wypadku jednego z objętych badaniem podmiotów poradnictwo prawne i
obywatelskie jest wyodrębnione jako jeden z obszarów „konkursowych”. Poza wspieraniem finansowym
instytucje szczebla centralnego organizują również z organizacjami poradniczymi przedsięwzięcia typu
konferencje czy spotkania i wspólnie realizują projekty. Wysokość wsparcia udzielonego podmiotom
prowadzącym działalność poradniczą (jeśli badani potrafili ją określić) wynosiła około dwóch milionów
złotych.
Niektórzy z przedstawicieli instytucji rozdysponowujących środki z funduszu strukturalnego – podobnie
jak respondenci reprezentujący inne typy podmiotów – również nie mieli pewności co do kontynuowania
wsparcia dla organizacji świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie: Nie mam pojęcia. Nie ma jeszcze
nowego okresu programowania, a [...] my jesteśmy Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego. My wdrażamy tylko Europejski Fundusz Społeczny i dopóki nie będą znane ramy kolejnego
programu, to my naprawdę nie wiemy, czy będziemy, co będziemy robić i jak będziemy robić, ale z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki już na pewno nie, bo [...] mamy [ten program] praktycznie rozdysponowany.
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Badani reprezentujący podmioty szczebla centralnego wspominali o oczekiwaniach wobec wspieranych
organizacji poradniczych. Instytucjom tym zależało na wspieraniu takich organizacji, które nie tylko mieszczą
się w preferowanym obszarze tematycznym (na przykład udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem), ale także gwarantują odpowiednią jakość świadczonego poradnictwa: [...] kryteriów jako
takich nie było wielkich, poza tym, że to miały być organizacje pozarządowe funkcjonujące od jakiegoś czasu, czyli
nie mogły być nowe. Nie chcieliśmy organizacji, które powstają tylko po to, żeby aplikować do funduszy
europejskich.
Respondenci szacowali, że reprezentowana przez nich instytucja wspiera kilkadziesiąt podmiotów
poradniczych. Formy poradnictwa świadczonego przez wspierane organizacje były różnorodne. Jeden z
badanych wspomniał o mobilnym punkcie poradniczym oraz o portalu internetowym prowadzonym przez
wspieraną organizację: [...] głównie są to punkty konsultacyjne, stacjonarne, propozycja portalu internetowego,
infolinie, mobilny punkt poradniczy też się przewija w projekcie.
Podobnie jak przedstawiciele innych instytucji publicznych objętych badaniem, również reprezentanci
instytucji szczebla centralnego nie mieli dokładnej wiedzy na temat standardów poradnictwa stosowanych
przez wspierane organizacje i mówili o kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności poradniczej
jako pewnej formie standaryzacji świadczonych przez nie usług.
Mechanizmy rozliczania się organizacji ze wsparcia finansowego otrzymanego od podmiotów szczebla
centralnego są bardzo podobne do tych, które stosują pozostałe instytucje wspierające. Oprócz
standardowych obowiązków sprawozdawczych wspierane podmioty podlegają również kontroli
przeprowadzanej przez grantodawców. O tego rodzaju działaniach kontrolnych mówili wszyscy
przedstawiciele funduszy grantowych: Mamy roczny plan kontroli, wchodzą w nią, co jakiś czas, projekty ze
szczególnej grupy ryzyka, bo tam jest taki system, który powoduje ułożenie tego planu. Mamy też kontrole doraźne
i w razie naszych wątpliwości, naszych, to znaczy opiekunów projektów, wynikających czy z korespondencji z
beneficjentem, czy z rozmów, czy z wniosków o płatność.
Przedstawiciele instytucji szczebla centralnego – podobnie jak pozostali badani – oceniali współpracę ze
wspieranymi podmiotami na ogół pozytywnie. Przedstawicielka funduszu strukturalnego wspomniała o
pewnych uchybieniach, jakie ujawniają kontrole, podkreślała jednak, że są to sprawy drobne, wynikające
przede wszystkim z niewiedzy, „niedoczytania” lub roztargnienia beneficjentów. Znacznie mniej
entuzjastyczną opinię o współpracy miała z kolei respondentka reprezentująca inny fundusz działający na
szczeblu centralnym, która tak wypowiedziała się o wspieranych z funduszu organizacjach: Sektor
pozarządowy jest bardzo specyficzny, to ciężki klient. [...] Bardzo ciężki klient, bardzo roszczeniowy i jest takie
przeświadczenie w większości organizacji, że im się należy i że tak, jak one chcą, tak ma być, i one pełnią rolę
społeczną, więc mają większe prawa. [...] trzeba prowadzić ich za rękę, bardzo często. Mają czasami ograniczone
możliwości uczenia się, popełniają wciąż te same błędy, jeśli chodzi o sprawozdawczość.
Jej zastrzeżenia wzbudza przy tym współpraca nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także z
jednostkami samorządu terytorialnego, których problemem z kolei jest nadmierna biurokracja: Z [nimi] jest
taki problem, że, że u nich jakakolwiek decyzja jeżeli ma zapaść, no, to musi przejść przez szereg, mnóstwo różnych
ludzi. I tak, co chwilę mają jakieś ustawy, co ich ograniczają, przepisy, „papierologia” – i pod tym względem się
ciężko współpracuje.
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Oceniając poradnictwo udzielane przez wspierane organizacje, badani wspominali o dostrzeganych przez
nich rozmaitych problemach, jakie wiążą się z tą działalnością. Jednym z takich problemów podnoszonych
przez reprezentantów instytucji centralnych jest nietrwałość działań poradniczych: poradnictwo kończy się z
upływem czasu, jaki został przewidziany na projekt, i pomoc prawna czy obywatelska dla mieszkańców się
nagle urywa.
Respondenci reprezentujący instytucje centralne wymieniali konkretne wskaźniki, na podstawie których
oceniają skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego przez ich instytucje. Była to na ogół liczba
beneficjentów poradnictwa świadczonego przez daną organizację, liczba udzielonych porad, liczba godzin
przepracowanych przez osoby udzielające porad. Tego rodzaju kryteria stosują zresztą nie tylko instytucje
szczebla centralnego, ale również niektóre jednostki samorządowe: Każdy projekt, aby mógł otrzymać
dofinansowanie, [...] musi mieć wskaźniki. Wskaźniki są ilościowe i jakościowe [...] na pewno liczba porad, liczba
osób objętych wsparciem. Godziny porad, często może jakaś broszurka, albo publikacja, która później zostaje
wydana, to są takie standardowe [...] wskaźniki.
Wśród badanych znaleźli się również przedstawiciele dwóch wydzielonych funduszy skierowanych na
wsparcie działań organizacji pozarządowych: Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach
Norweskiego

Mechanizmu

Finansowego

i

Mechanizmu

Finansowego

Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego. W ramach tego drugiego funduszu, który udzielał wsparcia w latach 2009–2011, jednym z
kilkudziesięciu działań objętych pomocą był także rozwój poradnictwa obywatelskiego. Według danych
funduszu, tego typu działanie wsparto w ramach szesnastu projektów na łączną kwotę blisko 3 milionów
złotych.
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie znalazło się wprost wsparcie poradnictwa
prawnego i obywatelskiego, ale pojawiły się obszary zbliżone, na przykład edukacja obywatelska. Fundusz,
udzielający wsparcia od 2011 roku, dofinansował trzynaście projektów obejmujących edukację obywatelską
oraz poradnictwo obywatelskie na łączną kwotę 2,8 miliona złotych.

3.2.1.2. Ogólna ocena poradnictwa
W opiniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z nieodpłatnym poradnictwem prawnym i
obywatelskim nie widać różnic wynikających z tego, jaką instytucję reprezentowali respondenci. Pytani o
ogólną ocenę poradnictwa prawnego i obywatelskiego, badani z reguły – poza jednym wyjątkiem –
wypowiadali się na jego temat pozytywnie, akcentując rozmaite korzyści, jakie ono przynosi nie tylko w
wypadku poszczególnych osób, które uzyskują pomoc, ale także w skali społecznej, sprzyjając (przez
edukację) rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.
Respondentka, której opinia na temat poradnictwa była jednoznacznie negatywna, była radcą prawnym
świadczącym obsługę prawną jednostki samorządowej. Z jej wypowiedzi wynikało, że jest przeciwniczką
szerokiego otwierania dostępu do zawodów prawniczych, krytycznie odnosi się do tak zwanych doradców
prawnych i te właśnie opinie przekładają się na jej stosunek do bezpłatnej pomocy prawnej. Respondentka
podkreślała wielokrotnie, że porad prawnych powinni udzielać wyłącznie profesjonaliści – osoby z
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ukończoną aplikacją prawniczą, z odpowiednim doświadczeniem, praktycy. Poradnictwo świadczone przez
organizacje pozarządowe – tam, gdzie nie robią tego zawodowi prawnicy – ma, w jej ocenie, niską jakość i
może przynieść klientom więcej szkody niż pożytku: Jak ja słyszę, że studenci udzielają porad prawnych, to
ciarki mi przechodzą. Po prostu to jest nieuczciwe wobec tych klientów. Nie mogą udzielić dobrej porady prawnej,
bo w każdej sprawie, no, może poza rutynowymi, bo w każdej sprawie może być tyle wątków, że trzeba mieć,
niestety, [...] znacznie większe doświadczenie.
Jej zastrzeżenia budził również brak kontroli (porównywalnej z kontrolą sprawowaną przez samorządy
prawnicze w zakresie praktykujących prawników) nad działalnością organizacji poradniczych. Zasięganie
porad prawnych u osób niebędących zawodowymi prawnikami badana porównała z chodzeniem „po poradę
psychiatryczną do osoby, która nie jest psychiatrą”. Trzeba jednak podkreślić, że była to jedyna uczestniczka
badania odrzucająca ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego i przeciwna planom tworzenia systemu
świadczenia tego rodzaju usług.
Pytani o to, jak by zdefiniowali poradnictwo prawne i obywatelskie, badani często wyjaśniali te pojęcia,
odwołując się do sytuacji osoby poszukującej tego rodzaju usług – chodziło tutaj o osoby „potrzebujące
pomocy”, „w trudnej sytuacji życiowej”. Zdarzały się także porównania tego rodzaju poradnictwa z pomocą
społeczną. Inni badani skupiali się w swoich definicjach na oczekiwanych rezultatach poradnictwa prawnego
i obywatelskiego, lub rezultatach, jakie ma ono przynieść osobom z niego korzystającym. Podstawowym
celem, jaki ma spełniać taka działalność, jest wskazanie korzystającej z niej osobie, „co ona może ze sobą tak
naprawdę zrobić, jak ona sama może sobie pomóc i jak instytucje mogą jej pomóc, do kogo się powinna
zwrócić”.
Niektórzy z respondentów podejmowali się rozróżnienia między poradnictwem prawnym i obywatelskim.
Pojęcia te definiowali przy tym, nawiązując do tematyki udzielanych porad, charakteru problemu, z jakim
przychodzi klient. Jeśli problem miał charakter prawny – usługa mieściłaby się w zakresie poradnictwa
prawnego, jeśli zaś chodziło raczej o wsparcie o charakterze socjalnym, pokierowanie do instytucji
pomocowych – byłoby to, zdaniem badanych, poradnictwo obywatelskie: [...] poradnictwo prawne jako
poradnictwo w zakresie prawa w każdej dziedzinie, w tej dziedzinie, w której obywatel, mieszkaniec danego
miasta, ma jakiś problem, to otrzymuje jakąś poradę, i nie jest to porada płatna, to po pierwsze, po drugie, nie jest
to porada skierowana na rzecz organizacji pozarządowych czy na rzecz podmiotów gospodarczych, jest raczej
skierowana do mieszkańców. Jeśli chodzi o to obywatelskie, to ma na pewno szeroki zakres obowiązywania,
chociażby z mocy ustawy o pomocy społecznej, gdzie mówimy wprost o pewnych konkretnych kierunkach działań
związanych z poradnictwem tym obywatelskim. Ono ma tutaj, myślę, taki charakter – czy powinno mieć taki
charakter – wspierania osób [...] „wykluczonych” może niekoniecznie, ale gdzieś w pogranicza, tych, które mają
problemy rodzinne, problemy prawne, problemy związane również z kwestiami socjalnymi czy z mieszkaniowymi,
tego typu obszarami.
Część badanych bardzo szeroko definiowała poradnictwo prawne i obywatelskie, jeśli chodzi zarówno o
zakres jego odbiorców (organizacje pozarządowe), jak i o formy wsparcia (pomoc psychologiczna czy
doradztwo księgowe).
Pytani o wiedzę na temat instytucji świadczących bezpłatne usługi poradnicze, badani potrafili na ogół
wskazać kilka takich podmiotów. Obok organizacji znanych im z konkursów lub działających (choć nie zawsze
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przez nich wspieranych) na obszarze danej jednostki samorządowej, respondenci wymieniali ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rzecznika praw konsumentów. Przeważnie były to instytucje
współpracujące lub związane w pewien sposób z jednostką reprezentowaną przez respondentów.
Oceniając pożytki, jakie płyną z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, badani najczęściej
skupiali się na korzyściach indywidualnych beneficjentów tego rodzaju usług. Podkreślali bezradność wielu
klientów poradnictwa, nawet w pozornie prostych i błahych sprawach, z powodu których nie są oni w stanie
dochodzić swoich praw i zadbać o swoje interesy, i „machają ręką, że po prostu sobie z tym nie poradzą”.
Osoba świadcząca porady – nawet jeśli nie rozwiązuje konkretnego problemu, z jakim przyszedł klient –
przynajmniej wskazuje mu dostępne możliwości lub kieruje do odpowiedniej instytucji, bo i takiej wiedzy
beneficjenci poradnictwa często nie mają. Wypowiadając się na temat pożytków płynących z poradnictwa,
badani często mówili również o ubóstwie Polaków, które uniemożliwia im skorzystanie z profesjonalnej
pomocy prawnika: [...] to jest bardzo dobra rzecz, bo tam trafiają osoby, których nie stać na opłacenie pomocy
prawnej. Bo jak ktoś ma kasę, to nie ma problemu.
Niektórzy z respondentów podkreślali znaczenie dostępności bezpłatnych porad prawnych i
obywatelskich w wymiarze niskiej jakości polskiego prawa, które opisywali jako skomplikowane, rozległe,
często się zmieniające, przez co niezrozumiałe dla wielu osób. Podstawową funkcją poradnictwa jest więc
informowanie obywateli o obowiązujących regulacjach i umożliwianie im w ten sposób rozwiązywania ich
problemów.
Respondenci dostrzegali pożytki płynące z poradnictwa nie tylko w zakresie poszczególnych osób
uzyskujących bezpłatną pomoc, ale również w szerszej skali. Niektórzy z nich podkreślali, że dzięki dostępowi
do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich zwiększa się świadomość prawna mieszkańców, co z kolei
przekłada się na lepszą jakość podejmowanych przez nich przedsięwzięć. Część badanych jako pożytek z
poradnictwa wskazywała także odciążenie sądów i urzędów w prowadzeniu spraw, które udaje się rozwiązać
dzięki bezpłatnej poradzie (jeden z respondentów mówił nawet o ograniczaniu w ten sposób pieniactwa): [...]
dzięki jakiejś takiej poradzie udzielonej można właśnie uniknąć jakiejś rozprawy sądowej. I zmniejszyć liczbę tych
spraw, bo też właśnie spotkałam się z takimi informacjami, że niejednokrotnie osoba idzie po taką poradę,
dowiaduje się, że tutaj, no, w tej sprawie, ewidentnie nie ma racji, nie ma sensu, żeby po prostu, żeby do sądu szła,
bo tutaj prawnik widzi.
Bezpłatne poradnictwo prawne może również służyć rozwiązywaniu konfliktów. W tym sensie więc
płynące z niego pożytki będą miały szerszy pozytywny wymiar: psychologiczny i dotyczący relacji
międzyludzkich. Jeden z badanych, mówiąc o pożytkach wynikających z bezpłatnego poradnictwa, dostrzegł
również korzystne, „aktywizujące” rezultaty takiej działalności w wypadku osób i organizacji świadczących
tego rodzaju usługi. Jak to ujął, doświadczenie związane ze świadczeniem poradnictwa zaszczepia w
robiących to ludziach „bakcyla społecznego działania”. O wzmocnieniu organizacji i „aktywizującym efekcie
działalności poradniczej” wspominali również badani w odpowiedzi na pytanie o mocne strony poradnictwa:
[...] jest to trochę taki też zastrzyk właśnie i pokazanie w ogóle, że organizacja może, że rzeczywiście sprawdza się
w tego typu warunkach. Tak że to na pewno jest takie inwestowanie i rozwój potencjału tych konkretnych osób,
jak i całej organizacji.
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Istotną zaletą poradnictwa – w opinii badanych – jest to, że świadczące tego rodzaju usługi organizacje są
„bliżej obywateli”, w związku z tym mają lepsze niż instytucje państwowe rozeznanie w ich potrzebach,
lepszy kontakt z mieszkańcami. Jak ujęła to jedna z respondentek, przychodząc do urzędu, mieszkaniec
„właściwie zaraz się usztywnia” – sformalizowane kontakty urzędowe nie sprzyjają więc rozwiązywaniu wielu
problemów. Niektórzy z respondentów zwracali uwagę na zalety poradnictwa w wymiarze bardziej
indywidualnym, akcentując znaczenie dobrej jakości porad udzielanych przez wykwalifikowane osoby.
Odpowiedzi badanych na pytanie o słabe strony poradnictwa były wyraźnie obszerniejsze i bogatsze niż
wypowiedzi na temat jego zalet. Respondenci dostrzegali wady tego rodzaju działalności na wielu
poziomach. Po pierwsze, słabą stroną bezpłatnego poradnictwa jest jego rozproszenie, niejednolitość i
niestabilność: standardy usług oferowanych przez różne organizacje są zróżnicowane, organizacje działają
„od projektu do projektu”, co przekłada się na chaotyczność podejmowanych działań.
Po drugie, istotną wadą działalności poradniczej jest niewystarczająca informacja na jej temat, przez co
obywatele często nie wiedzą o dostępnych w tym zakresie możliwościach. Brak informacji o podmiotach
świadczących bezpłatne porady dotyczy zresztą nie tylko ich potencjalnych beneficjentów, ale także
instytucji publicznych, które mogłyby wspierać taką działalność.
Innym mankamentem bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich jest ich niska dostępność wynikająca
ze zbyt małej liczby podmiotów świadczących tego typu usługi w stosunku do istniejącego zapotrzebowania.
Niektórzy z badanych zwracali także uwagę na „faworyzowanie” pewnych grup w dostępie do bezpłatnego
poradnictwa („to są głównie klienci powiatowych centrów pomocy rodzinie”). Jak zauważyła jedna z
respondentek, zróżnicowanie w dostępie do poradnictwa prawnego i obywatelskiego przekłada się na
nierównomierny w skali kraju rozwój lokalnych społeczności: Tak jak na Polskę się spojrzy, to są obszary, gdzie
ludzie są bardziej, mają tę świadomość obywatelską większą, i tereny, gdzie nie dociera to poradnictwo, nie
docierają innego typu działania, o których mówiłam wcześniej, i to się bezpośrednio przekłada nawet na rozwój
gospodarczy w cudzysłowie, taki lokalny, na ten wzrost aktywności społecznej.
Do słabych stron działalności poradniczej badani zaliczali również kwestie związane z jej finansowaniem.
Brak środków na prowadzenie odpowiednio gęstej sieci punktów poradniczych przekłada się na problemy z
dostępnością takich usług. Wadą poradnictwa jest ponadto brak unormowań tego rodzaju działalności i
wiążący się z tym brak standardów świadczonych usług oraz niedostatek kontroli nad podmiotami
poradniczymi: [...] moim zdaniem, te słabe strony wynikają z tego, że brak jakichkolwiek kryteriów, barier, jakiejś
kontroli, kto to jest, powoduje, że tam trafiają osoby przypadkowe.
Część badanych jako słabą stronę bezpłatnego poradnictwa wskazywała niską jakość udzielanych porad,
wiążącą się z brakiem odpowiednich kwalifikacji osób je świadczących (jeden z badanych, odnosząc się do
porad udzielanych przez studentów prawa, określił je nawet jako „totalną partaninę”). Opinie tego rodzaju
badani formułowali na podstawie informacji uzyskanych od klientów bezpłatnego poradnictwa albo
zasłyszanych „z zewnątrz”.
Podstawowym czynnikiem hamującym wspieranie nieodpłatnego poradnictwa, w opinii większości
badanych, są niedostateczne środki finansowe na wspomaganie tego rodzaju działań. Przekłada się to na
słabą kondycję materialną organizacji poradniczych, których nie stać na przykład na opłacenie lokalu, w jakim
można by przyjmować klientów. Niektórzy z badanych oceniali, że sytuacja w tym zakresie systematycznie się
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pogarsza i podmiotom poradniczym prawdopodobnie będzie tylko coraz trudniej. Jeden z badanych zwrócił
uwagę na niekorzystne rozwiązania w zakresie prawa podatkowego – konkretnie chodzi tu o opodatkowanie
VAT bezpłatnych porad prawnych, co zniechęca prawników do prowadzenia działalności pro bono. Ocenił
przy tym, że resort finansów raczej nie skłania się ku temu, by jakoś ten problem rozwiązać.
Innym czynnikiem hamującym wspieranie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest
podejście instytucji publicznych – w tym jednostek samorządowych – do tego zagadnienia. Jak wskazywali
niektórzy z badanych, stworzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej nie jest priorytetem dla władz, przez
co wciąż nie ma odpowiednich uregulowań dotyczących bezpłatnego poradnictwa. Władze samorządowe z
kolei – realizując swoje zadania – wywiązują się z obowiązków jedynie na minimalnym poziomie: [...] jeśli
chodzi o kwestię urzędów czy jednostek samorządu terytorialnego generalnie, to takim hamulcem będzie to, że
będziemy realizować tylko to, co jest w ustawie, taki zakres minimum, nie będziemy tego poszerzać, rozwijać,
wspierać.
Wśród innych czynników hamujących wspieranie działalności poradniczej badani wymieniali także
„czasowość” projektów dotyczących tego rodzaju działalności i brak wiedzy na temat poradnictwa, wiążący
się z niedostateczną jego promocją.
Pytani o relacje podmiotów świadczących poradnictwo z wymiarem sprawiedliwości, badani często
twierdzili, że takich relacji nie ma lub nie mają na ten temat żadnej wiedzy. Mówiąc o braku kontaktów,
wyjaśniali, że na ogół w zakresie bezpłatnego poradnictwa nie mieści się reprezentacja klientów przed
sądami (jak określił to jeden z badanych, punkty poradnicze „bronią się” często przed reprezentacją
procesową, dlatego takie relacje nie są utrzymywane). Nieliczni respondenci wspominali jednak o tym, że
prawnicy z organizacji poradniczych podejmują się reprezentowania klientów albo przynajmniej chodzą z
nimi na rozprawy (nie będąc formalnie pełnomocnikiem klienta). Relacje z organami wymiaru
sprawiedliwości mogą ponadto wynikać z inicjatywy samych sądów, w których bywają organizowane
szkolenia między innymi dla organizacji poradniczych. Zdarza się także, że sądy odsyłają klientów do
organizacji zajmujących się działalnością mediacyjną (i w ten sposób „wyręczają się” organizacją
pozarządową w rozwiązywaniu spraw).
Opisując politykę państwa i samorządów wobec podmiotów świadczących poradnictwo, respondenci
skupiali się na kilku głównych wątkach. Ważnym czynnikiem rzutującym na tę politykę jest brak
systemowości

rozwiązań

dotyczących

wspierania

działalności

poradniczej.

Konsekwencją

braku

systemowych rozwiązań prawnych dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej jest w znacznym stopniu
uzależnienie wspomagania tego rodzaju działalności od dobrej woli władz dysponujących środkami na
wsparcie, która nie zawsze występuje: To wszystko zależy od człowieka, tak? Albo wójt, burmistrz chce, i jak tylko
może, to pomaga i wspiera, i sam jeszcze jakoś pomoże finansować czy przekaże lokal i tak dalej. A są, no, tacy
ludzie, którzy uważają, że nie ma potrzeby i organizacje muszą same sobie radzić. [...] są miejsca, gdzie
rzeczywiście ta współpraca jest, jest systemowa, gdzie samorządy dostrzegają taką potrzebę i wspierają, bo zależy
im na tym, żeby obywatele mieli te korzyści. I tak. No a są takie miejsca, gdzie rzeczywiście organizacje same gdzieś
tam przewalczają to i czasami nawet działają na przekór samorządom.
Wątkiem regularnie przewijającym się w wypowiedziach respondentów dotyczących problematyki
poradnictwa jest zagadnienie finansowania tego rodzaju działalności. Braki finansowe rzutują także na
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politykę instytucji publicznych wobec organizacji poradniczych, uniemożliwiając ich wspieranie na takim
poziomie, jaki byłby potrzebny. Jeden z badanych podkreślił, że większość problemów dotyczących
działalności poradniczej można by rozwiązać właśnie przez zwiększenie nakładów na wspieranie podmiotów
świadczących bezpłatne porady – instytucji wspierających jednak po prostu na to nie stać.
Wielu badanych mówiło jednak o systematycznej poprawie w zakresie wspierania działalności
poradniczej. Zmiany na lepsze – jak wynika z ich wypowiedzi – wiążą się jednak raczej z aktywnością i coraz
większą sprawnością samych organizacji poradniczych w pozyskiwaniu wsparcia, w mniejszym zaś stopniu z
działaniami czy zmieniającymi się postawami władz publicznych: Myślę że samorządy coraz częściej wspierają
organizacje – i te działania coraz bardziej się rozwijają. Coraz bardziej organizacje starają się wpływać na to, co się
dzieje, i na politykę samorządów w stosunku do mieszkańców, chcą być pośrednikiem między samorządem a
mieszkańcami, a z drugiej strony samorządy to organizacjom umożliwiają.
Mówiąc o podstawowych trudnościach sektora usług poradniczych, respondenci przywoływali wątki,
które przewijały się w pytaniach o słabe strony poradnictwa oraz czynniki hamujące jego wspieranie i rozwój.
Wśród głównych problemów poradnictwa najczęściej wymieniano trudności finansowe: brak środków na
wspieranie działalności poradniczej i wynikające z tego kłopoty z finansowaniem działań organizacji
pozarządowych, na przykład opłacaniem specjalistów czy wynajmem lokalu. Badani ponownie podnosili
również kwestie dotyczące prawa – brak regulacji prawnych normujących prowadzenie bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Do najważniejszych problemów poradnictwa respondenci zaliczyli
ponadto (omawiane wcześniej) trudności z dostępem obywateli do tego rodzaju usług.
Problemy z dostępem do bezpłatnego poradnictwa wynikają – zdaniem respondentów – nie tylko ze zbyt
małej liczby punktów poradniczych i trudności ze znalezieniem osób, które mogłyby świadczyć tego rodzaju
usługi, ale także z braku informacji na temat tych usług. Szczególnie „poszkodowane” są przy tym małe
miasta i wsie, ubogie rejony, gdzie zapotrzebowanie na pomoc prawną jest duże, ale poradnictwo tam nie
dociera.
Kolejnym problemem – również podnoszonym w związku z wcześniej opisywanymi wątkami – jest
nietrwałość działalności poradniczej prowadzonej przez organizacje, wiążąca się zresztą ściśle z czasowością
otrzymywanego przez nie wsparcia. Koniec projektu realizowanego przez podmiot poradniczy oznacza na
ogół zakończenie świadczenia usług poradniczych. Niektórzy z badanych oceniali, że problemem
poradnictwa bywa również jego niska jakość – brakuje, ich zdaniem, systemu monitorowania świadczonych
usług, ich poziom jest niejednolity, co także rzutuje de facto na dostępność pomocy prawnej: Chyba to, że nie
zawsze jest świadczona ta pomoc prawna, czy poradnictwo na jakimś tam wysokim, czy w miarę odpowiednim
poziomie, że ludzie rzeczywiście z prostymi sprawami, które można załatwić od ręki, są wysyłani do sądów albo
[...]. Zależy jeszcze, na jakiego radcę prawnego czy adwokata się trafi, czy osobę świadczącą pomoc prawną.
Jedna z respondentek zwróciła ponadto uwagę na brak wzajemnej komunikacji między podmiotami
świadczącymi bezpłatne poradnictwo: [...] są różne instytucje, które to poradnictwo prowadzą, tak naprawdę nie
znają się nawzajem i to jest problem, bo można by fajnie gdzieś tam się uzupełniać.
Oceniając, czy prawo, instytucje i fundusze sprzyjają rozwojowi bezpłatnego poradnictwa prawnego i
obywatelskiego w Polsce, respondenci na ogół uznawali, że raczej tak nie jest. Swoje odpowiedzi uzasadniali,
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odwołując się do złego stanu finansów publicznych oraz niedostatków krajowej legislacji, rzutujących na
działalność „ograniczonych prawem” instytucji publicznych.
3.2.1.3. Przyszłość
Przedstawiane przez respondentów opinie dotyczące przyszłego systemu bezpłatnego poradnictwa
prawnego i obywatelskiego nie tworzą wyraźnych „profili” zależnych od typu podmiotu wspierającego, jaki
reprezentowali badani. Ich wypowiedzi na temat tego, jak powinien wyglądać system bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, układają się w kilka istotnych wątków. Jedna z dających się
wyróżnić grup propozycji dotyczyła gęstości sieci punktów poradniczych. Wszyscy badani byli zgodni co do
tego, że powinny być one rozsiane relatywnie gęsto („gęściej” niż na poziomie województwa – ten poziom
jako zadowalający wskazał tylko jeden respondent), pojawiły się jednak różnice w określaniu tego, jak gęste
rozmieszczenie byłoby wystarczające.
Część respondentów oceniała, że optymalne byłoby rozplanowanie takich punktów w powiatach, tak,
żeby mieszkańcy mieli możliwość dotrzeć do tego miejsca bez dużego problemu: [...] myślę, że na terenie
powiatu, gdyby był jeden punkt, no bo te powiaty są tak w miarę rozłożone, że tam każdy z mieszkańców nie ma
daleko, maksimum trzydzieści, pięćdziesiąt kilometrów dojazdu, trzydzieści góra. Jeden punkt na terenie powiatu,
myślę, że wystarczyłby.
Inni badani uważali jednak, że punkt poradniczy byłby potrzebny w każdej gminie. Uzasadniali to większą
„bliskością” (nie tylko dosłowną, ale także dotyczącą identyfikowania się) gminy dla mieszkańców i
potrzebami potencjalnych klientów, których (jako osoby poszukujące bezpłatnej pomocy) nie zawsze może
być stać na dojechanie do jedynego punktu w powiecie: Uważam, że jeśli takie poradnictwo miałby mieć
miejsce, to w skali gmin powinno być realizowane. Można to pewnie realizować w skali powiatu, ale powiat to jest
taka instytucja, z którą się mieszkańcy nie utożsamiają, jestem mieszkańcem danej gminy, nikt nie mówi, że jestem
mieszkańcem danego powiatu, to gminy mają kontakt ze swoimi mieszkańcami.
Niektórzy z kolei uważali, że punkty poradnicze powinny znajdować się w miastach ze względu na ich
wielkość. Niewielkie miasto i wieś byłyby – w ich opinii – za małe na to, żeby zakładać w nich taki punkt. Jak w
takim razie rozwiązać problem dostępu do bezpłatnego poradnictwa w małych miejscowościach? Wśród
propozycji przedstawianych przez respondentów pojawił się pomysł na „objazdowe” punkty poradnicze, co
pozwoliłoby rozwiązać ewentualne problemy z dostępnością takich usług w małych miejscowościach:
Ewentualnie można by taką sieć zorganizować na zasadzie, że byłyby to punkty poradnictwa, ale – nazwijmy to –
objazdowe, że, powiedzmy, co jakiś czas w jakiejś gminie byłyby dyżury ustalone i ci eksperci przyjeżdżaliby,
udzielali tych porad. Może na tej zasadzie byłoby to możliwe. Natomiast takie stałe punkty na terenach wiejskich
to uważam, że to nie jest możliwe.
Część badanych twierdziła z kolei, że nie można „odgórnie” określić, w jakim miejscu należałoby założyć
punkt doradczy, ponieważ zależy to od potrzeb danej społeczności, które należałoby dobrze rozpoznać przed
zaprojektowaniem „gęstości” systemu bezpłatnego poradnictwa.
Opinie badanych były również podzielone, jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych beneficjentów
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Część respondentów uważała, że takie porady
powinny być dostępne dla wszystkich, ponieważ trudno jest z góry przewidzieć, kto rzeczywiście może takiej
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pomocy potrzebować. W ocenie tych badanych, ustalenie jakiegoś kryterium decydującego o przyznaniu
takiej pomocy byłoby bardzo trudne, ponieważ każde z nich mogłoby w określonych sytuacjach okazać się
chybione, niesprawiedliwe: Na pewno powinno być to poradnictwo ogólnodostępne. Są różne problemy, dużo
osób ma problemy takie typowo [...] życiowe, kwestie rozwodów, alimentów, są to problemy dla takich osób, nie
każdy wie, co dokładnie mu przysługuje, czy kwestie jakichś zasiłków, kwestia podopiecznych pomocy społecznej.
Część respondentów próbowała jednak ograniczyć krąg osób, którym bezpłatna pomoc prawna powinna
przysługiwać. Najczęściej przywoływanym kryterium był oczywiście dochód czy sytuacja finansowa
potencjalnego beneficjenta – jeden z respondentów powiedział nawet, że bezpłatne poradnictwo powinno
być zorganizowane na wzór pomocy społecznej. Badani argumentowali, że osoby, które stać na skorzystanie
z pomocy profesjonalisty, powinny za to płacić, a bezpłatna pomoc powinna być pozostawiona jedynie dla
tych, którzy bez niej zostaliby pozostawieni sami sobie: Na pewno taki system bezpłatnych porad nie powinien
być dla wszystkich. Dlatego, że jest to najprawdopodobniej niemożliwe ze względów finansowych. Bo jeżeli
rozumiemy przez „wszystkich” trzydzieści siedem milionów obywateli, to byłoby to chyba niemożliwe do
zrealizowania. No i też wydaje mi się, że wiele osób, albo przynajmniej jakąś część społeczeństwa, stać na dostęp
do profesjonalnej pomocy prawnej, która jest odpłatna.
Badani byli jednak świadomi trudności, jakie wiązałyby się z doprecyzowaniem i ewentualnym
weryfikowaniem takiego kryterium dochodowego czy – czasem nawet szerzej – z ustaleniem jakichkolwiek
kryteriów dostępu do bezpłatnego poradnictwa. Weryfikacja spełniania kryteriów przez klientów
poradnictwa to kolejny problem, na który zwracali uwagę badani – szczególnie w zakresie kryterium
dochodu. Respondenci opowiadali przy tym o wypadkach ukrywania dochodów i oszukiwania podmiotów
świadczących bezpłatną pomoc przez ich beneficjentów: Powinno być nie dla wszystkich, ale, z drugiej strony,
proszę mi pokazać, w jaki sposób zweryfikować. I to często są obrazki, że podjeżdża pani mercedesem, w futrze,
idzie po zupkę z talonami na obiad w pomocy społecznej.
Kolejnym aspektem organizacji systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest
problem tego, kto miałby świadczyć tego rodzaju usługi. I tutaj zaznaczyły się zróżnicowane stanowiska.
Część badanych uznawała, że system bezpłatnego poradnictwa powinien się opierać na organizacjach
pozarządowych, które będą spełniały wymagania dotyczące profesjonalizmu świadczonych usług: [...] na
pewno organizacje, ale do tego powołane, a nie jakaś organizacja, która organizuje dożynki, a w wolnej chwili
zajmuje się poradnictwem. Też organizacje, które mają wyspecjalizowaną kadrę, a nie „z doskoku”.
Inni badani widzieliby z kolei w takim systemie rozmaite podmioty poradnicze reprezentujące różne
sektory – zarówno organizacje pozarządowe, jak i organizacje prawnicze (samorządy zawodowe) oraz
jednostki samorządu terytorialnego.
Wielu badanych zwracało także uwagę na kwalifikacje osób, które miałyby zajmować się świadczeniem
porad prawnych i obywatelskich. Zdaniem części respondentów, usługi takie powinny być wykonywane
wyłącznie przez zawodowych prawników. Inni stosowali nieco luźniejsze kryteria, dopuszczając świadczenie
porad przez na przykład studentów czy osoby z wykształceniem prawniczym, ale bez aplikacji (tutaj część
respondentów zalecała jednak pewną formę nadzoru prawnika praktyka). Badani podkreślali przy tym, że
najistotniejsza jest rzetelność poradnictwa, niewprowadzanie klientów w błąd – i tego przede wszystkim
należy oczekiwać od osób udzielających bezpłatnych porad prawnych.
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Respondenci wypowiadali się również na temat pożądanego zakresu tematycznego bezpłatnych porad.
Badani zgadzali się z tym, że nie powinien on obejmować wszystkich gałęzi prawa, ale skupiać się tylko na
pewnych wybranych zagadnieniach – tutaj jednak pojawiały się zróżnicowane koncepcje. Część
respondentów uważała, że bezpłatne porady prawne nie powinny obejmować spraw dotyczących
działalności gospodarczej i prowadzenia przedsiębiorstwa: [...] zwykle wyłączamy tematy związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl zasady, że jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to to jest
jeden z kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, prawda? Powinien na to zabezpieczyć środki.
Zdaniem niektórych badanych, z bezpłatnego poradnictwa powinny być również wyłączone sprawy
karne, sprawy z zakresu prawa bankowego oraz reprezentacja klientów przed sądem. Proszeni o wskazanie
dziedzin prawa, które powinny być ujęte w bezpłatnych poradach, respondenci wskazywali przeważnie
prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe, regulacje prawne dotyczące spraw socjalnych oraz prawa
obywatelskie dotyczące relacji z organami władzy i dochodzenia swoich uprawnień. Część respondentów
zawężała jeszcze zakres świadczonych bezpłatnie usług wyłącznie do porad „rozwiązujących podstawowe
problemy życiowe” – takie porady przysługiwałyby osobom dotkniętym rozmaitymi problemami
społecznymi, zagrożonym wykluczeniem, chorym.
W wypowiedziach badanych pojawił się także wątek sposobu udzielania bezpłatnych porad. Jednym z
pomysłów na zwiększenie dostępności poradnictwa było częściowe przeniesienie takiej działalności do
Internetu lub rozbudowanie usług świadczonych telefonicznie: Dzisiaj idziemy w kierunku sporej
informatyzacji, myślę, że niektóre działania mogłyby być świadczone poprzez Internet, niekoniecznie i nie zawsze
przez ten kontakt bezpośredni, chociaż on ma znaczenie szczególnie jeśli chodzi o sprawy prawne, zawiłe, gdzie
nie da się korespondować mailami. Ale komunikowanie się pierwszego kontaktu poprzez Internet, nie wiem, już
pójdę za daleko ale jakieś mini call-center, ktoś przyjmuje tego typu uwagi i jest w stanie oddzwonić.
Niektórzy z badanych kładli również nacisk na ciągłość działalności poradniczej, nawiązując do
wspomnianej wcześniej jednej z ważniejszych bolączek tego rodzaju przedsięwzięć – ich „projektowości”.
Aby przynajmniej częściowo rozwiązać problemy dotyczące finansowania bezpłatnych porad, jeden z
respondentów zaproponował, aby przewidzieć w ramach systemu symboliczną opłatę za usługi poradnicze –
w jego opinii, zniechęciłoby to osoby niemające prawdziwej potrzeby do skorzystania z pomocy i
zapobiegałoby „marnotrawieniu” takich porad.
Problem tego, kto i w jaki sposób powinien finansować bezpłatne porady prawne i obywatelskie, również
podzielił badanych. Rozbieżności w opiniach dotyczyły przede wszystkim tego, czy główny (lub nawet
wyłączny) ciężar finansowania powinno ponosić państwo (a więc organy szczebla centralnego), czy jednostki
samorządowe – i jeśli one, to jakiego szczebla. Trzeba ponadto zaznaczyć, że prezentowane przez badanych
opinie wydają się nie mieć związku z tym, jaki typ podmiotu reprezentowali. Zwolennicy „centralnego”
finansowania działalności poradniczej kładli nacisk na „powszechność” takiego systemu, czego konsekwencją
powinno być wykrojenie na ten cel odpowiedniej kwoty w budżecie państwa. Inni z kolei argumentowali, że
to samorządy przede wszystkim – jako znajdującej się „bliżej” obywateli – powinny dbać o zaspokojenie ich
potrzeb, które na tym właśnie szczeblu jest łatwiej rozpoznać, dlatego to one powinny finansować
działalność poradniczą.
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Badani niekiedy wskazywali przy tym – obok instytucji państwowych i samorządowych – również inne
podmioty, które mogłyby wspierać finansowo system bezpłatnej pomocy prawnej. Organizacje pozarządowe
powinny – w ich opinii – sięgać po środki oferowane przez Unię Europejską, ale także próbować same na
siebie zarabiać (przez prowadzenie działalności gospodarczej). Jeden z badanych wspomniał o prywatnych
przedsiębiorcach, którzy mogliby być zainteresowani wspieraniem poradnictwa pro bono: Myślę, że podmioty
gospodarcze również, duże firmy też. Skoro to są sprawy związane z działaniami, ze świadczeniem porad, które
prowadzą urzędy, tak samo są to sprawy związane z pracodawcami. Myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza że
sprawy społecznej odpowiedzialności biznesu są coraz częściej komentowane.
Formułując rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu poradnictwa, respondenci zwracali uwagę na
kilka podstawowych kwestii. Część wskazówek dotyczyła tego, kto powinien wystąpić z inicjatywą takiego
przedsięwzięcia i jak można je przeprowadzić: Należałoby przede wszystkim stworzyć inicjatywę środowisk
zaangażowanych, zebrać organizacje, zebrać obywateli, stworzyć, wylobbować odpowiednio pomysł w sejmie,
stworzyć ustawę albo ewentualnie, jak się nie uda, to inicjatywę ustawodawczą, zebrać 100 tysięcy podpisów, no i
lobbować, promować takie rozwiązanie.
Inni z kolei widzieliby raczej instytucje rządowe jako inicjatora takich działań: Na pewno to powinno wyjść z
centrum, ta organizacja tego [...] na zasadzie porozumienia władz centralnych z samorządowymi. Może przez
wojewodów, choć niekoniecznie, bo nie wiem, czy wojewodowie byliby w stanie to zorganizować, a w każdym
razie na zasadzie porozumienia, i dobrowolnego udziału w tym.
Badani mówili także o konieczności uporządkowania kwestii dotyczących bezpłatnego poradnictwa –
zarówno w obszarze rozwiązań prawnych, jak i pod względem standaryzacji świadczonych usług,
dookreślenia wymagań dotyczących jakości udzielanych porad. Niektórzy wspominali również o
konieczności zapewnienia mechanizmów kontrolowania działalności poradniczej i ewidencjonowania
podmiotów świadczących tego rodzaju usługi. Tworzenie systemu poradnictwa powinno być poprzedzone
rozpoznaniem istniejących potrzeb i oczekiwań w tym zakresie. Istotne jest ponadto odpowiednie podejście
władz do organizacji poradniczych, postrzeganie ich jako partnerów, współpraca międzysektorowa: Wydaje
mi się, że właśnie samorządy czy administracja rządowa powinny brać pod uwagę te podmioty z trzeciego sektora
jako kooperantów, jako współpracowników, a nie postrzegać je jako na przykład konkurencję [...]. Nieraz tak się
zdarza.
Niektórzy z respondentów nie ukrywali jednak swojego sceptycyzmu wobec możliwości utworzenia
(przynajmniej w najbliższym czasie) systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Wskazywali, że będzie to proces kosztowny i długotrwały, wymagający całościowych działań i rozstrzygnięć,
które są trudne do dokonania i kontrowersyjne. Jedna z uczestniczek badania podsumowała to następująco:
Z perspektywy tego, co robimy, wiem, że to jest kosztowne i chyba żaden rząd w najbliższym czasie nie zrobi nam
ustawy takiej, żeby zadowalała przynajmniej część społeczeństwa, a już przynajmniej zainteresowanych. Ostatnia
ustawa, którą planują, planowano zrobić, dotyczyła tylko tych najuboższych, czyli tylko tych z problemami
typowo społecznymi. Tak naprawdę klientów pomocy społecznej. Trudno powiedzieć, czy to jest jedyna grupa
społeczna, która potrzebuje tego typu wsparcia. Przecież mamy jeszcze bardzo biednych emerytów, którzy nie
wskakują w tę grupę, a wielu z nich ma naprawdę problemy, które też by chętnie ktoś im pomógł [rozwiązać] i też
ich nie stać na to.
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3.2.2. Podmioty niepubliczne
Ze względu na specyfikę działania, badane podmioty niepubliczne można podzielić na cztery
grupy.
3.2.2.1. Organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym i regionalnym
Pierwsza grupa to organizacje pozarządowe wspierające aktywność obywatelską, które działają
na poziomie regionalnym i (lub) lokalnym. W tej grupie znalazło się pięć organizacji: dwie fundacje,
dwa stowarzyszenia i jedna lokalna grupa działania. Trzy z tych podmiotów oferują wsparcie
finansowe w formie grantów oraz dodatkowo pomoc doradczą i szkoleniową, pozostałe dwa
podmioty nie udzielają wsparcia finansowego, ale oferują szkolenia, doradztwo, możliwość
korzystania z lokalu czy ze sprzętu biurowego. We wszystkich wypadkach wsparcie to jest
oferowane dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub obywateli chcących założyć
organizację pozarządową. W dwóch wypadkach zakres działania badanych podmiotów był szerszy i
obejmował także wsparcie aktywizacji obywateli w sferze gospodarczej – przez doradztwo,
pożyczki, poręczenia i dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wszystkie organizacje korzystają z finansowania ze środków publicznych, w tym rządowych,
unijnych i samorządowych, a także innych źródeł finansowania, przede wszystkim darowizn od
innych fundacji, firm i osób fizycznych.
Wsparcie
Żadna z badanych organizacji nie nastawiała się szczególnie na wsparcie podmiotów
świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. W trzech wypadkach się zdarzyło, że
tego typu podmioty korzystały ze wsparcia badanych organizacji, ale w ramach ogólnego wsparcia
dla organizacji pozarządowych. Jak to określił jeden z badanych: [...] tak, wspieraliśmy takie
organizacje (świadczące poradnictwo), ale to było tak jakby przypadkiem, w ramach naszego wsparcia
dla [organizacji pozarządowych]. W pozostałych dwóch wypadkach wśród korzystających ze
wsparcia nie było podmiotów świadczących poradnictwo, choć badani przyznali, że mogły one
formalnie korzystać z ich wsparcia.
Badani, których organizacje wspierały podmioty świadczące poradnictwo, niewiele mogli
powiedzieć na temat poradnictwa, gdyż wsparcie albo miało charakter instytucjonalny (na przykład
doradztwo w zakresie księgowości czy szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy), albo dotyczyło
projektów niezwiązanych bezpośrednio z poradnictwem. Charakterystyczne jest jednak to, że
wśród korzystających ze wsparcia dominowały podmioty świadczące tak zwane poradnictwo
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specjalistyczne, na przykład organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym, ofiarom
przestępstw czy też kobietom.
Badane organizacje stosują standardowe metody oceny skuteczności przyznanego wsparcia –
sprawozdanie z wykorzystania dotacji obejmujące opis zrealizowanych działań, osiągniętych
rezultatów i rozliczenie przyznanych środków. Podstawą oceny jest wniosek, który został złożony w
konkursie grantowym. Badani nie wskazali stosowania innych metod czy narzędzi oceny
skuteczności lub efektywności przyznanego wsparcia.
Ogólne opinie na temat poradnictwa
Badani ogólnie znali pojęcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale mieli bardzo
pobieżną wiedzę na jego temat. Najczęściej traktowali poradnictwo prawne jako element
szerszego pojęcia, jakim było dla nich poradnictwo obywatelskie, które z kolei było przez nich
określane bardzo szeroko. Rozumieli pod tym pojęciem informacje i porady udzielane obywatelom
mającym problemy. Jeden z badanych opisał to następująco: [Poradnictwo obywatelskie] to jest
poradnictwo otwarte dla obywateli, zakres powinien być bardzo szeroki, ja bym nie zamykał tego na
przykład tylko do poradnictwa prawnego, ale też wszystkich szerszych działań, od jakiegoś dyżuru przy
ośrodku kryzysowym, osób potrzebnych po prostu, czyli osoba, która ma potrzebę i jest przez taki
ośrodek obsłużona, nie jest odesłana z kwitkiem – że dzień dobry, u nas jest tylko prawnik, a tu widać, że
potrzebujcie wparcia psychologa czy innej osoby, u nas tego nie dostaniecie. Fajnie by było, jakby takie
doradztwo wyglądało w taki sposób, że przychodzi osoba, ma takiego „poradnika pierwszego
kontaktu”, który już go skieruje gdzie trzeba, jak sam nie jest w stanie.
Charakterystyczne jest, że część badanych pod pojęciem poradnictwa prawnego i
obywatelskiego rozumiała także porady dla organizacji pozarządowych i dla obywateli chcących
założyć organizację, ale także własną firmę, co wynika w dużej mierze z profilu działalności
badanych organizacji.
Choć badani mieli ogólną orientację co do samego pojęcia, to ich wiedza na temat poradnictwa
była niewielka. Warto odnotować, że mimo to dwa z badanych podmiotów były zainteresowane
składaniem wniosków na prowadzenie poradnictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, a jeden z nich nawet wniosek złożył, ale nie dostał dofinansowania.
Badani mieli także dość słabe rozpoznanie podmiotów działających w ich otoczeniu, które takie
poradnictwo świadczą. Najczęściej wskazywali urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej i
powiatowe centra pomocy rodzinie jako miejsca, w których dyżurują prawnicy udzielający
bezpłatnych porad prawnych. Pojedyncze wskazania dotyczyły także biur porad obywatelskich,
Studenckich Poradni Prawnych, parafii oraz związku zawodowego, a także organizacji
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pozarządowych świadczących poradnictwo w ramach projektów finansowanych z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Badani najczęściej byli przekonani, że poradnictwo prawne i obywatelskie jest słabo rozwinięte i
niedostrzegalne w ich otoczeniu, co uznali za jego największą słabość. Wskazywali także, że choć są
organizacje świadczące porady, to są bardzo mało widoczne, niewiele osób wie, że jest taka oferta
wsparcia. W większości badani nie byli w stanie wskazać mocnych stron poradnictwa, ale jeden z
badanych, którego organizacja wspiera tego typu podmioty, zauważył, że w ciągu kilku lat pomoc
prawna i obywatelska stała się bardziej profesjonalna, a korzystający z niej obywatele oceniają ją
coraz lepiej.
Co do pożytków płynących z poradnictwa, badani wskazywali najczęściej pomoc w
rozwiązywaniu problemów życiowych oraz edukację prawną i obywatelską, która jest w obecnych
czasach niezwykle potrzebna. Jeden z badanych zwrócił także uwagę na to, że – według niego –
poradnictwo przyczynia się do budowania podmiotowości obywatela: [...] tak, jak powiedziałem –
obywatel, który nie boi się tej machiny [biurokratycznej], bo wie, że ma wsparcie, urzędnik, który wie, że
musi wykonać je dobrze, bo jak nie, to jest kilka wyspecjalizowanych podmiotów, które pomogą tej
osobie – i on już nie jest takim możnowładcą na swoich włościach.
Badani nie byli w stanie ocenić, czy obecne rozwiązania prawne, instytucjonalne lub finansowe
sprzyjają czy też nie sprzyjają rozwojowi poradnictwa w Polsce.
Przyszłość
Większość badanych wskazywała, że poradnictwo prawne i obywatelskie powinno być
dostępne dla wszystkich obywateli mających problemy, choć w tym wymiarze wymieniała grupy
wymagające szczególnego wsparcia: osoby niezamożne, osoby niepełnosprawne. Poradnictwo
powinno być jak najbliżej obywatela, czyli w każdej gminie. Jeden z badanych był w tym zakresie
dość konkretny i – odwołując się do własnych doświadczeń – stwierdził, że: [...] jeden punkt na 30
tysięcy mieszkańców powinien być, taki solidny, profesjonalny. Też powinien być dostępny dla tych
mniejszych miejscowości, powinien być mobilny, widziałem takie projekty, że w kilku miastach do około
10–15 tysięcy raz w tygodniu przez trzy godziny przyjeżdża „poradnik” i tam ci ludzie rzeczywiście
czekali na nich i to się sprawdziło, taka rzecz powinna być na pewno.
Co do zakresu spraw, które powinno obejmować poradnictwo, badani proponowali bardzo
szerokie spektrum, zgodnie z szerokim sposobem definiowania poradnictwa. Najczęściej jednak
były wskazywane sprawy rodzinne i spory z administracją publiczną.
Według badanych, poradnictwo powinno być finansowane ze środków publicznych albo przez
rząd, albo przez samorządy terytorialne. Respondenci wskazywali w tym wymiarze także środki Unii
Europejskiej. Najczęściej badani twierdzili, że poradnictwo powinno być kontraktowane przez rząd
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czy przez samorządy jako usługa społeczna. Jeden z badanych zwrócił uwagę na potrzebę
kontraktowania wieloletniego tego typu usługi: Pewno bardziej by wsparło, gdyby była jakaś stała
oferta, możliwość podpisania na przykład kontraktu kilkuletniego na świadczenie takiej usługi,
powierzenie przez samorząd czy administrację szczebla bardziej publicznego, na zlecenie takich usług,
bo wiadomo, że jak robimy coś przez parę lat, to możemy dobrze zbudować zespół, mieć dobrych
fachowców zatrudnionych, którzy chcą się u nas zatrudniać, bo mają umowę, myślę więc, że
planowanie na kilka lat takich działań służy temu, a nie planowanie na rok takich działań, projektu czy
fragmentu projektu, a potem znowu to wraca do podziemia, do czasu, jak się uda jakiś projekt napisać.
Kontraktowanie usług poradniczych powinno być otwarte na różne podmioty, w tym także na
przykład na ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz organizacje
pozarządowe. Niektórzy z badanych zwracali jednak uwagę na to, że świadczenie tego typu usług
przez samorządy może być problemem w sytuacji, w której obywatele mają konflikty z tym
samorządem.
3.2.2.2. Organizacje pozarządowe działające na poziomie ogólnopolskim
Druga grupa to organizacje pozarządowe wspierające aktywność obywateli, które działają w
skali ogólnopolskiej. Wśród siedmiu zbadanych podmiotów tego typu znalazły się same fundacje,
w tym dwie korporacyjne i trzy będące przedstawicielstwami fundacji zagranicznych. Wszystkie te
podmioty prowadzą lub prowadziły programy wsparcia finansowego

dla organizacji

pozarządowych i innych podmiotów osiągających cele działania fundacji. Cele te są zróżnicowane,
ale ogólnie mieszczą się w obszarze wspierania aktywności obywatelskiej w różnych wymiarach i
obszarach życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Badane fundacje korzystają przede
wszystkim ze środków prywatnych, krajowych i zagranicznych, indywidualnych i korporacyjnych. W
wypadku przedstawicielstw fundacji zagranicznych są to również środki publiczne krajów
pochodzenia. Część badanych fundacji korzysta również z krajowych źródeł publicznych, głównie
rządowych, i środków unijnych, ale nie są to środki przeznaczone na działalność grantową, ale
wyłącznie na działalność programową fundacji.
Wsparcie
Wśród badanych podmiotów znalazły się dwa, które oferowały wydzielone wsparcie dla
podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, uznając, że tego typu działalność
przyczynia się do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego i systemu demokratycznego. Jeden
z podmiotów kilka lat temu zaprzestał tego typu wsparcia ze względu na zmianę priorytetów
działania, drugi nadal prowadzi niewielki, wydzielony program wspierający w formie grantów
podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie. Podmiot ten prowadzi także kilkanaście
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innych programów o charakterze regrantingowym (wspiera operatora, który lokalnie rozdaje
granty), w ramach których również pojawiają się organizacje świadczące poradnictwo. Obok
wsparcia finansowego badana fundacja wspiera badania dotyczące poradnictwa i działalność rady
ekspertów, która inspiruje debatę publiczną na różne tematy związane z dostępem obywateli do
prawa.
Poza tymi dwoma podmiotami w badanej grupie znalazły się dwa, które nie wspierały
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jeśli więc wśród ich grantobiorców znalazły się podmioty
świadczące poradnictwo, to z projektami niedotyczącymi samego poradnictwa. Kolejne dwie
fundacje wspierały między innymi organizacje kobiece, które w ramach wspieranych działań
prowadziły także poradnictwo prawne i obywatelskie skierowane do kobiet. Ostatnia fundacja
wspierała poradnictwo prawne i obywatelskie w formie współpracy merytorycznej i finansowej w
zakresie spraw finansowych.
Wśród podmiotów wspieranych przez badane fundacje znalazły się zarówno Biura Porad
Obywatelskich i Studenckie Poradnie Prawne, jak i inne kluczowe organizacje świadczące
poradnictwo prawne i obywatelskie, w tym także poradnictwo specjalistyczne. Wsparcie finansowe
było przeznaczone nie tylko bezpośrednio na świadczenie poradnictwa, ale także na rozwój
instytucjonalny podmiotów świadczących poradnictwo, w tym na tworzenie i wdrażanie
standardów świadczenia usług poradniczych. Na to nacisk kładły te fundacje, które były nastawione
na wspieranie poradnictwa. Pozostałe fundacje skupiały się w większym stopniu na kwestiach
merytorycznych, na przykład dotyczących praw kobiet czy klientów instytucji finansowych, nie zaś
na standaryzacji usług czy wzmocnieniu instytucjonalnym podmiotów świadczących poradnictwo.
Jedna z fundacji realizowała z kolei wspólny program z podmiotami świadczącymi poradnictwo
obywatelskie. Program ten miał na celu pomoc ludziom zadłużonym wyjść z takiej pułapki
zadłużenia.
Ogólnie badane fundacje, które wspierały podmioty świadczące poradnictwo prawne i
obywatelskie, dobrze oceniają wykorzystanie przekazanych grantów. Poza nielicznymi wypadkami
nie pojawiły się istotne problemy związane z realizacją wspieranych działań. Niektórzy z badanych
podkreślali ogromne zaangażowanie osób związanych ze świadczeniem poradnictwa, zwracali
ponadto uwagę na znaczenie wolontariatu i pracy pro bono prawników. Badane fundacje finansują
działania organizacji za pośrednictwem konkursów grantowych. Wnioski są oceniane pod kątem
skuteczności i efektywności proponowanych działań. W niektórych wypadkach oceny takiej
dokonuje sama fundacja, w innych są powoływane komisje złożone z ekspertów zewnętrznych,
które dokonują oceny wniosków. Finansowanie jest przyznawane na realizację projektów,
najczęściej nie dłuższych niż rok, czasami również na konkretne działania czy wydarzenia (na
przykład konferencje czy szkolenia).
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Badane fundacje – podobnie jak organizacje działające w wymiarze regionalnym i lokalnym –
stosują standardowe narzędzia służące ocenie wykorzystania przekazanych grantów. Są to
sprawozdania z realizacji dofinansowanych projektów, obejmujące zrealizowane działania,
osiągnięte rezultaty i wydatkowane środki. Żadna z fundacji nie stosuje pogłębionych badań czy
ocen dotyczących efektywności przyznanych środków. Jeden z podmiotów wspierających
poradnictwo przeprowadza coroczne ewaluacje realizowanych projektów, ale mają one charakter
ogólny i koncentrują się przede wszystkim na skuteczności i użyteczności prowadzonego
poradnictwa. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę na to, że ogólnie nie ma w Polsce, także w
administracji publicznej, dobrych doświadczeń w zakresie pomiaru efektywności realizacji
projektów czy programów społecznych.
Ogólne opinie na temat poradnictwa
Nie wszyscy badani byli w stanie zdefiniować poradnictwo prawne i obywatelskie, głównie ze
względu na zbyt małą wiedzę na ten temat. Pozostali definiowali poradnictwo prawne przede
wszystkim jako informację i pomoc prawną, a poradnictwo obywatelskie – jako informację i pomoc
w zakresie praw i obowiązków obywatelskich. Większość badanych zwracała uwagę w tym
wymiarze na poradnictwo specjalistyczne kierowane do wybranych grup odbiorców lub
skoncentrowane na wybranych problemach. Inni zwracali uwagę na złożoność poradnictwa,
zarówno pod względem wielości problemów (spraw), które obejmuje, jak i różnych form
wchodzących w skład tego pojęcia: informacja, porada, pomoc w pisaniu pism, reprezentacja przed
sądem czy organami administracji. Pojawiły się także szerokie definicje poradnictwa: W potocznym
języku to jest wszystko to, co dotyczy wiedzy z zakresu poruszania się w obszarze prawa, obywatela i
jednostki. Poczynając od dzieci – jak przechodzić przez jezdnię, a kończąc na kodeksie pracy, kodeksie
spółek handlowych. Wszystkie kwestie dotyczące praw obywatelskich.
Badani z fundacji wspierających poradnictwo mają dość dużą wiedzę zarówno na temat
poradnictwa, jak i podmiotów, które je świadczą. Zwracali oni uwagę szczególnie na Biura Porad
Obywatelskich, Studenckie Poradnie Prawne oraz organizacje wyspecjalizowane, takie jak
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pozostałe osoby poza
organizacjami, z którymi współpracowały, miały kłopot ze wskazaniem innych podmiotów
świadczących poradnictwo. Część badanych zwracała również uwagę na poradnictwo świadczone
w ramach instytucji publicznych, najczęściej w tym zakresie wskazywano ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rzeczników praw konsumentów i Rzecznika Praw
Obywatelskich. Jak jednak zwrócił uwagę jeden z badanych: [...] jeżeli jest to poradnictwo udzielane
przez organizacje pozarządowe, a nie przez urzędników, to łatwiej rozwiązać pewne kłopoty na styku
„obywatel – urząd”. Bo urząd sam siebie nie będzie przecież stawiał się w roli oskarżonego, a organizacje
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pozarządowe mogą być bezstronne, potrafiące pomóc rozwiązać konflikt czy problem prawny
obywatela z urzędem. Poza tym, co jeszcze jest istotne, to to, że jeżeli jest alternatywa, że mogę iść po
poradnictwo do urzędu, a mogę iść do organizacji pozarządowej, to często idę do organizacji
pozarządowej, bo nie mam zaufania do urzędu.
Badani wskazywali, że poradnictwo pozwala ludziom przezwyciężać swoje problemy i dzięki
temu usamodzielniać się życiowo, wychodzić z marginesu, w którym znaleźli się z powodu
nierozwiązanych problemów. Odblokowuje to często ich energię i pobudza do aktywności.
Większość badanych zwracała także uwagę na edukacyjną funkcję poradnictwa, dzięki której
obywatele zaczynają dostrzegać prawo i lepiej je rozumieć. Jeden z badanych podkreślił ponadto
znaczenie poradnictwa dla demokracji: [...] to w ogóle jest esencja funkcjonowania państwa prawa –
obywatel, który nie zna swoich praw, który nie wie, jak się poruszać w rzeczywistości, który jest
nieświadomy konsekwencji swoich działań, to jest po prostu cywilizacyjna zapaść. Więc to jest esencja
społeczeństwa obywatelskiego – świadomy obywatel. [...] Jest to nawet bardziej istotne niż aktywizacja
obywatelska. Inny badany stwierdził z kolei: Myślę, że instytucje, które stawiają dobro obywatela,
obywatelki na pierwszym miejscu, są właśnie z gruntu potrzebne w gąszczu instytucji, przepisów
prawnych, które: a. są skomplikowane, b. ciągle się zmieniają, i poradzić sobie pewnie jest momentami
trudno.
Część badanych nie była w stanie rzetelnie ocenić mocnych i słabych stron poradnictwa.
Pozostali wskazywali po stronie zalet duże zaangażowanie i poczucie społecznej misji osób
związanych z poradnictwem. W słabych stronach z kolei odnajdywali przede wszystkim
niewystarczającą w stosunku do potrzeb liczbę punktów poradniczych oraz niewystarczającą liczbę
specjalistów, przede wszystkim prawników, którzy chcieliby pro bono udzielać porad. Niektórzy
zwracali również uwagę na małą aktywność organizacji w zakresie wychodzenia z ofertą do
obywateli. Jak to określił jeden z badanych: Nie przypominam sobie żadnej kampanii społecznej, a
jeśli była, to na tyle dawno, że nie pamiętam. Na przykład, żeby biuro porad obywatelskich, żeby ludzie
wiedzieli, że coś takiego istnieje.
Większość badanych nie była w stanie ocenić czynników wpływających na rozwój poradnictwa
ani tego, czy obecne rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe sprzyjają temu rozwojowi.
Pozostali wskazywali jako czynnik sprzyjający wsparcie finansowe w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, podkreślając jego skalę, choć nie zawsze użyteczność. Jeden z
badanych zwrócił również uwagę, że czynnikiem sprzyjającym jest to, że mimo niesprzyjających
warunków nadal są organizacje pozarządowe, które działają z wielką determinacją na rzecz
poradnictwa: [...] jak Donkiszoci próbują coś zrobić. Helsińska Fundacja [Praw Człowieka], Centrum
Praw Kobiet, te organizacje, które nigdy się nie poddały i próbują coś robić, czy organizacje
konsumenckie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich.
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Badani najczęściej wskazywali, że przeszkodą w rozwoju poradnictwa jest brak stałych
mechanizmów finansowania oraz ograniczona liczba prawników, którzy chcieliby oddać się pracy
pro bono. Pojawiły się także opinie, że barierą jest brak ustawowych regulacji dotyczących
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, mimo kilkuletnich prób stworzenia takich regulacji.
Niektórzy z badanych zwracali ponadto uwagę na inne trudności, na przykład brak powszechnego
systemu podstawowych informacji o prawach i obowiązkach obywateli dostępnych w urzędach
administracji publicznej. Jeden z badanych zwrócił uwagę także na kwestie świadomościowokulturowe: [...] ciągle chyba też są bariery w nas takie mentalne. Jak ja sobie porównam Polskę z
Niemcami, to tam każdy należy do jakiegoś stowarzyszenia, chodzą ciągle do jakichś miejsc, gdzie
można się czegoś dowiedzieć, są zapisani albo w związkach zawodowych. Jako wynajmujący
mieszkanie ma się takie miejsce, gdzie płaci się niewielką kwotę miesięcznie, ale ma się obsługę prawną,
gdy jest się w konflikcie z najemcą. Inny badany podkreślił niską świadomość prawną Polaków:
Odwołując się do mojej pracy w fundacji, widzę, że ludziom brakuje świadomości, znajomości prawa. I
brakuje im również świadomości, że powinni to prawo poznać. Jeden z badanych wskazał jeszcze inną
przeszkodę: [...] mam wrażenie, że jest taki mechanizm, na wsi zwłaszcza, ukrywania. Ludzie nie pytają
nie dlatego, że nie wiedzą, że mogą zapytać, oni nie pytają, bo jak zapytają, to wyda się, że coś robią źle,
więc to jest bardzo delikatna sprawa.
Przyszłość
Jeśli chodzi o to, jak powinien wyglądać system poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
większość badanych była zgodna, że powinien być powszechny i gwarantować wszystkim
obywatelom wysoką jakość usług. W szczegółach opinie badanych były jednak zróżnicowane.
Niektórzy z nich twierdzili, że podstawą systemu powinno być poradnictwo specjalistyczne,
skoncentrowane na określonych problemach, na przykład sprawach rodzinnych, finansowych,
dyskryminacyjnych. Inni zwracali uwagę na złożoność usługi nazywanej poradnictwem, wskazując,
że można mówić tutaj o informacji, poradzie, pomocy w pisaniu pism czy nawet reprezentacji
przed sądem. Być może nie wszystkie te elementy usługi powinny być jednakowo powszechne, z
pewnością powszechna powinna być informacja, ale już na przykład pomoc kwalifikowana –
niekoniecznie. Jeden z badanych zwrócił w tym wymiarze uwagę na konieczność znalezienia
równowagi między bezpłatnym poradnictwem a komercyjnym rynkiem usług prawnych: [...] gdyby
było tych punktów zbyt wiele, to prawnicy prowadzący swoją własną działalność, swoje własne
kancelarie, umarliby z głodu, więc do tego też nie możemy dopuścić, bo staliby się klientami swoich
kolegów w punktach bezpłatnych porad. Inny rozmówca jednak stwierdził, że: [...] zazwyczaj
poradnictwo obywatelskie wiąże się z takim warunkiem, że dla osób niemogących pozwolić sobie na
profesjonalną poradę, tylko dla osób mniej zamożnych. To jest bardzo ciężko weryfikowalne i ja
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uważam, że jeśli ktoś przychodzi po taką pomoc w momencie, kiedy ona nie jest obciążona
dodatkowymi zadaniami, to każdy obywatel powinien móc z niej skorzystać.
Jeszcze inna osoba zgłosiła pomysł zróżnicowania odpłatności w zależności od wagi społecznej
spraw: Uważam, że pewne grupy porad mogłyby być różnie wyceniane. Czyli jeżeli rzeczywiście to są
problemy najwyższego priorytetu, czyli rzeczywiście ktoś ma problemy finansowe, jest zadłużony, to one
powinny być bezpłatne. Natomiast jeśli ktoś chce kupić nieruchomość i chciałby opinii w zakresie
umowy, no to – sorry, ale już podejmuje decyzję, to już mogłoby być dodatkowo płatne.
Niektórzy badani byli zdania, że poradnictwo powinno być bezpłatne dla klientów, ale inni
zwracali uwagę na cenzus majątkowy, jeszcze inni proponowali zróżnicowanie odpłatności w
zależności od zakresu wsparcia. Informacja powinna być bezpłatna dla każdego obywatela, ale na
przykład porada powinna być w całości bezpłatna dla tych, których nie stać na pomoc płatną.
Różne pomysły pojawiły się również w zakresie finansowania i organizacji systemu poradnictwa.
Większość badanych stwierdziła, że w finansowanie poradnictwa muszą być zaangażowane środki
publiczne, ale niektórzy dostrzegali niebezpieczeństwo uzależnienia się poradnictwa od sektora
publicznego, dlatego podkreślali konieczność zdywersyfikowania źródeł finansowania takiego
systemu. Niepubliczne źródła finansowania to własna działalność gospodarcza, darowizny od
biznesu, a nawet osób fizycznych.
Usługi w ramach takiego systemu powinny świadczyć różne podmioty spełniające określone
standardy świadczenia porad. Jeden z badanych przedstawił wizję przyszłego systemu jako sieci:
Sieć powinna być rządowa i w większej mierze samorządowa, a punkty poradnicze przekazywane też
organizacjom niezwiązanym, które korzystając z lokali, miejsc, mogłyby prowadzić swoją działalność.
To jest podwójna korzyść, bo często jest to zderzenie biednego petenta, ni zorientowanego w prawie, z
urzędnikiem z gminy – w takim punkcie petent mógłby od razu zweryfikować swoje prawa, możliwości,
utwierdzić się w tym, czego może się domagać. Dla urzędu też byłoby to dobre, bo często ludzie
przychodzą z potrzebami wykraczającymi poza prawne możliwości urzędnika, taka osoba od razu by
się tego dowiedziała w organizacji.
Inny rozmówca miał następujący pomysł na system poradnictwa: Państwo powinno organizować
instytucję nadzorującą czy certyfikującą, natomiast do działania jak najbardziej zarówno organizacje,
jak i podmioty komercyjne, ale zakładając, że jest to wystandaryzowane i jest to w jakiś sposób
weryfikowane. Bo w skrajnym przypadku bank X może sobie otworzyć swoją własną infolinię porad
konsumenckich, gdzie będzie namawiał klientów, że jak ma problem ze spłatą kredytu, to weź sobie
nową pożyczkę u nas, to spłacisz stary kredyt. To powinno być jakoś kontrolowane.
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3.2.2.3. Organizacje zrzeszające prawników
Trzecia grupa badanych to organizacje zrzeszające prawników, mające charakter samorządów
prawniczych. Wśród zbadanych pięciu organizacji samorządów zrzeszających prawników znalazły
się dwie działające na poziomie krajowym i trzy okręgowe (regionalne).
Wsparcie
Jeden z tych podmiotów z przyczyn formalnych ani sam nie udziela porad prawnych, ani nie
wspiera w tym zakresie innych podmiotów, ma jednak wpływ na kształt regulacji prawnych
dotyczących prawników – opiniował między innymi projekty regulacji prawnych z zakresu
bezpłatnych informacji i porad prawnych.
Inny podmiot także z przyczyn formalnych nie może świadczyć porad prawnych, ale może
udzielać informacji prawnej – i robi to w formie dorocznej akcji otwartych spotkań w dużych
miastach. Akcje te mają charakter tematyczny, na przykład dotyczą spadków czy ksiąg wieczystych.
Spotkania odbywają się w siedzibach samorządu w okręgach. W zakresie informacji prawnej
podmiot ten nie współpracował z zewnętrznymi podmiotami, na przykład organizacjami
pozarządowymi. Podmiot ma co prawda wydzielony fundusz grantowy dla organizacji
pozarządowych, ale w jego ramach wspiera działania niosące pomoc osobom wykluczonym
społecznie, nieobejmujące poradnictwa prawnego.
Kolejny podmiot sam udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach ogólnopolskich akcji
organizowanych co roku, ale nie współpracuje w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi.
Pozostałe dwa podmioty działające w okręgach samodzielnie organizują akcje bezpłatnych porad
prawnych, a także wspierają w tym zakresie inne podmioty. Wsparcie to ogranicza się wyłącznie do
pracy prawników pro bono w ramach poradnictwa świadczonego przede wszystkim przez
organizacje pozarządowe, a także samorządy. Jeśli chodzi o działania własne, to mają one
najczęściej charakter ogólnopolskich dorocznych akcji typu „dni otwarte”, w ramach których
prawnicy udzielają bezpłatnych porad prawnych w swoich kancelariach. Ogólnie akcje
organizowane przez samorządy prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, co wynika głównie
z dobrego nagłośnienia takich przedsięwzięć (media krajowe, lokalne, informacje w kościołach i
organizacjach pozarządowych oraz w urzędach i sądach).
Współpraca badanych podmiotów z organizacjami pozarządowymi i samorządami najczęściej
ma także formę wspólnych akcji, na przykład dzień pomocy dla bezdomnych, tydzień pomocy dla
ofiar przestępstw czy akcja pomocy powodzianom. W ramach tych akcji samorządy organizują
prawników udzielających porad, a organizacje czy samorządy zajmują się całą resztą: przygotowują
lokal, nagłaśniają akcję, obsługują osoby zgłaszające się po pomoc. Jeden z badanych stwierdził, że
takie zaangażowanie to średniorocznie trzy, cztery dni dla każdego prawnika w jego okręgu.
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Według tego rozmówcy, w jedną akcję angażuje się od dziesięciu do piętnastu kancelarii
prawnych. Współpraca z organizacjami z reguły ma charakter kilkuletni i są to organizacje kościelne
oraz świeckie charytatywne. Żaden z badanych podmiotów nie współpracuje z podmiotami
zajmującymi się wyłącznie poradnictwem, na przykład Biurami Porad Obywatelskich. Z punktu
widzenia badanych angażowanie się we współpracę z organizacjami kościelnymi i charytatywnymi
przyczynia się do budowania poczucia realizacji przez prawników „misji społecznej”. W jednym
wypadku badany przyznał także, że prawnicy zrzeszeni w jego izbie na własną rękę udzielają
bezpłatnych porad prawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi. W innym wypadku
poradnictwo ma charakter stały i obejmuje regularne dyżury prawnika – raz w tygodniu w jednej z
organizacji kościelnych. Prawnik udziela także porad prawnych w formie stałych dyżurów w
lokalnej gazecie. Jeden z badanych wspomniał ponadto o akcji, w ramach której prawnicy
współpracują z organizacjami pozarządowymi pomagającymi ofiarom przestępstw w ramach
systemu tworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (chodzi o ośrodki pomocy dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem).
Ogólnie badani angażowanie się prawników w bezpłatne porady prawne postrzegają jako
formę społecznego zaangażowania, nie zaś działalność systemową. Tego typu zaangażowanie nie
jest szczególnie wartościowane czy poddawanie ocenie z punktu widzenia skuteczności lub
efektywności. Korzyścią płynącą z udzielania bezpłatnych porad prawnych jest budowanie
pozytywnego wizerunku prawników je świadczących i organizacji samorządowych organizujących
akcje bezpłatnego poradnictwa.
Według rozmówców, nie ma problemu z zachęcaniem prawników do świadczenia bezpłatnych
porad prawnych. To, co ogranicza takie działania, to niejasności dotyczące podatku VAT od tego
typu porad oraz podatku PIT dla osób z takich porad korzystających.
Ogólne opinie na temat poradnictwa
Definiując bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, badani w zasadzie ograniczyli się
wyłącznie do poradnictwa prawnego. Przy czym charakterystyczne jest to, że podstawowym
warunkiem działania takiego poradnictwa jest dla nich udzielanie porad przez osoby kompetentne
i mające doświadczenie, a więc przez praktykujących prawników. Jeden z badanych uzasadnił to w
ten sposób: Czasami się mówi, że prawnicy dzielą włos na czworo, jak już go mają, ale doświadczony
adwokat, doświadczony radca prawny widzi więcej. Pani mówi: to jest bardzo proste, a to nie jest
proste, to czasami trzeba kilka spraw zrobić. Tego nie powie osoba bez doświadczenia.
Dla części badanych poradnictwo to powinno dotyczyć wyłącznie etapu pozasądowego, dla
części – także, a nawet przede wszystkim, etapu sądowego. Organizatorami poradnictwa mogą być
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różne podmioty: samorządy prawnicze, kancelarie prawne, samorządy terytorialne, organizacje
pozarządowe, ale porady muszą być udzielane przez prawników.
Przyszłość
Obecna sytuacja, jeśli chodzi o bezpłatne poradnictwo prawne, ma – według badanych –
charakter akcyjny, prowizoryczny. Potrzebne są, ich zdaniem, rozwiązania systemowe, w tym także
obejmujące pomoc kwalifikowaną. Jeden z rozmówców określił to dość dobitnie: To, co w Polsce w
tej chwili się odbywa, jest rażącą prowizorką. I taką trochę protezą. Na całym świecie różnego rodzaju
instytucje pozarządowe świadczą pomoc swoim członkom, ubogim, na zewnątrz, skierowane do
określonych grup społecznych, to jest normalne. Takie działanie jest jak najbardziej pożądane, żeby było
w miarę profesjonalne. Natomiast ono jedynie uzupełnia coś, czego w Polsce nie ma, mianowicie system
bezpłatnej czy niskopłatnej, czyli zarazem dostępnej pomocy prawnej dla osób ubogich, w
szczególności jeśli chodzi o reprezentację przed sądem. Czyli mówimy o obronie z urzędu, o
pełnomocniku z urzędu. W Polsce teoretycznie to istnieje, że osoba uboga może się starać o przyznanie
mu obrońcy z urzędu, prawda? Problemem jest to, że stawki, które są przewidziane dla adwokatów, to
są tak żenująco niskie, że adwokaci szanujący się nawet nie proszą o te pieniądze. Z urzędu, wie pani,
jak to jest, ktoś prowadzi przez rok sprawę z urzędu i mu się proponuje na przykład 200–300 złotych.
Czegoś takiego nie ma nigdzie.
Inny z rozmówców postulował, aby kwestie bezpłatnej pomocy na etapie sądowym wyłączyć
poza sądy, które nie mają czasu i możliwości rozstrzygać kwestii, komu taka bezpłatna pomoc się
należy, a komu nie: Ideałem byłoby, naszym zdaniem, żeby kwestie zwolnienia od kosztów sądowych,
kwestie ustanowienia pełnomocników z urzędu, kwestie udzielania pomocy prawnej były poza sądem.
[...] Powiem jeszcze tak: gdyby rzeczywiście sami biedni ludzie domagali się zwolnienia od kosztów czy
pomocy prawnej w postaci pełnomocników z urzędu, to by nie było kłopotu, mimo że państwo jest dość
biedne. Ale, no, jak wynika z rozstrzygnięć sądów, domagają się tej pomocy również ci ludzie, którzy są
w stanie to opłacić. Sprawa jest delikatna, jak to sądy mają ocenić? Jego zdaniem, jest to związane
także z kwestią finansowania takiej pomocy. W obecnym kształcie te koszty pokrywają sądy: [...]
dzisiaj to jest tak, że te pieniądze wypływają z budżetu sądów. Bo jeśli sąd zwolni od kosztów, no to nie
odprowadzi pieniędzy do budżetu jako dochodów budżetu. To się traktuje jak podatki. I to jest jeszcze
pół biedy. Natomiast jeżeli sąd ustanowi pełnomocnika z urzędu, to wówczas te pieniądze płaci z
własnego budżetu otrzymanego na działalność.
System powinien być finansowany przez państwo, przede wszystkim z budżetu centralnego, ale
także z pewnym zaangażowaniem samorządów terytorialnych. Pomoc prawna całkowicie
bezpłatna powinna być jedynie dla tych, których sytuacja materialna, majątkowa i życiowa nie
pozwala na ponoszenie odpłatności. Taki powszechny system poradnictwa wspomagałby przede
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wszystkim obywateli w rozwiązywaniu problemów, ale także: [...] odciążyłby sądy, przyspieszyłby
postępowania, bo sensem poradnictwa jest między innymi zainwestowanie w wiedzę, udostępnienie
porad, dzięki którym nie dojdzie do wielu kosztownych, bezsensownych procesów, w szczególności
cywilnych i sądowo-administracyjnych, przez które są zakorkowane sądy cywilne. Wiele tych spraw,
minimum dziesięć procent, dwadzieścia procent, można by wyeliminować, gdyby z marszu, na dzień
dobry, obywatel zamiast iść na ślepo do sądu, bo zrobił się już problem prawny, powstał problem, z
którym nie potrafi sobie dać rady, kiedy już sprawa jest zabagniona i często nie do wygrania i sąd
angażuje się w to dwojako – koszty powództwa, biegli, sąd, protokolantka, obsługa sekretariatu, tony
akt, których często można uniknąć, jeżeli na samym początku, nie wtedy, kiedy już powstanie problem.
Jeden z rozmówców miał także pomysł stworzenia specjalnej fundacji, która mogłaby się zająć
prowadzeniem bezpłatnego poradnictwa prawnego. Inny respondent wskazywał również
konieczność

wprowadzenia

w

systemie

poradnictwa

obowiązku

ubezpieczenia

od

odpowiedzialności cywilnej za jakość pomocy prawnej. Beneficjent powinien mieć możliwość
dochodzenia odszkodowania w sytuacji, w której poniósł szkodę w wyniku udzielonej porady:
Klient pobierając takie porady ma absolutne prawo wrócić do takiego adwokata z roszczeniem
nietrafnej porady prawnej. Na przykład jeżeli komuś została udzielona nietrafna porada prawna, to się
dzieje w formie umowy pisemnej, i z tego powodu są szkody pewne, i adresat takiej błędnej porady nie
mogąc zwrócić się do adwokata, pisze skargę do tego, kto ogłosił przetarg: „ten adwokat mnie źle
obsłużył i mam roszczenie”. Jednocześnie jednak w takiej sytuacji podmioty świadczące
poradnictwo muszą otrzymywać wynagrodzenie. Rynkowe. To nie musi być najwyższe, może być
utrzymywane w dolnej części rynkowego wynagrodzenia.
Inny z rozmówców wskazał także, że: Niektóre koncepcje zakładają, że każdemu przysługują dwie
godziny poradnictwa prawnego rocznie. Też ma sens. Możemy wtedy uniknąć zbędnych procesów, ale
też tego, co się nazywa pieniactwem sądowym. Moglibyśmy tego uniknąć, jeśli mielibyśmy dwie
godziny dostępu do prawnika rocznie. Temu też służą ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej. To
powinno być powszechne rozwiązanie, obowiązkowe.
Wprowadzenie takich rozwiązań systemowych wymaga przede wszystkim regulacji na poziomie
ustawowym dotyczącym poradnictwa, a także zasad jego świadczenia i finansowania, w tym
zwolnień podatkowych dla prawników je świadczących. Wymaga to także woli politycznej i
pomysłu, jak taki system powinien być zorganizowany: [...] państwo, jeśli jest zainteresowane tego
typu pomocą dla najuboższych, to powinno stworzyć spójny system poradnictwa, określić ustawowo,
kto może z tego korzystać, na jakich zasadach, kto będzie udzielał tych porad [...]. Jednak państwo jest,
tak jak przynajmniej dotychczas, bierne w tym zakresie.
Jeszcze inny badany stwierdził, że być może stworzenie takiego systemu byłoby rozwiązaniem
innego problemu: [...] jest duże bezrobocie wśród prawników, dokonano niekontrolowanego otwarcia
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zawodów prawniczych. Produkuje się w dziesiątkach tysięcy magistrów prawa, no to proszę, niech im
państwo da zatrudnienie.
3.2.2.4. Uczelnia wyższa
Czwarty rodzaj pomiotu to uczelnia wyższa, która została ujęta w badaniu przede wszystkim ze
względu na wsparcie uniwersyteckich klinik prawa. W ramach badania wywiad przeprowadzono z
jednym tego typu podmiotem.
Wsparcie
W ramach badanej uczelni funkcjonuje Studencka Poradnia Prawna i na niej koncentruje się
wsparcie uczelni w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego. Wsparcie to polega przede
wszystkim na wzmacnianiu rangi poradni, która przez kilka lat działania z koła naukowego została
przekształcona w pracownię, co umożliwia zagwarantowanie dla niej niewielkich środków w
budżecie uczelni. Rocznie jest to około 4 tysięcy złotych, które przeznacza się na rozwój kadry
poradniczej (szkolenia, spotkania integracyjne). Uczelnia oczywiście udostępnia pomieszczenia i
sprzęt biurowy na potrzeby pracowni, wyposaża ją w niezbędne materiały biurowe. Wsparcie
polega także na zagwarantowaniu kadry opiekunów i konsultantów, którymi są pracownicy
naukowi uczelni. Władze uczelni starają się rozpropagowywać wiedzę o poradni, a także budować
jej pozytywny wizerunek wśród studentów i kadry naukowej.
Uczelnia wspiera przede wszystkim swoją poradnię prawną. Z innych form wsparcia
poradnictwa należy wymienić angażowanie się uczelni w działania propagujące poradnictwo
prawne i edukację prawną, na przykład w akcje podejmowane przez Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Z punktu widzenia uczelni istnienie poradni jest unikalną okazją do wzbogacenia wiedzy
przyszłych prawników nie tylko o teorię, ale także o praktykę. Jest to również okazja do uczenia
przyszłych prawników kompetencji związanych z pracą z ludźmi i ich problemami. Dla uczelni
istotne jest utrzymanie wysokiej jakości udzielanych porad, co gwarantuje kadra opiekunów i co
zapewniają standardy świadczenia porad (wspólne dla wszystkich poradni), a także osiąganie
celów społecznie użytecznych i instrument budowania jej przyjaznego wizerunku w otoczeniu.
Uniwersytet standardowo rozlicza przyznane środki i wsparcie materialne, ale nie ocenia
skuteczności lub efektywności udzielonych porad. Także sama poradnia nie ma wdrożonych metod
takiej oceny.
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Ogólne opinie na temat poradnictwa
Osoba badana kojarzy poradnictwo prawne i obywatelskie przede wszystkim z informacją i
pomocą prawną, chociaż zdaje sobie sprawę, że funkcjonuje również poradnictwo obywatelskie
mające szerszy charakter. Z innych podmiotów świadczących poradnictwo wskazała: okręgowe
izby adwokackie, Związek Biur Porad Obywatelskich, Rzecznika Praw Obywatelskich, ośrodki
pomocy społecznej i biura poselskie. Także sądy, choć bez pewności: [...] w sądach istnieją takie
punkty informacyjne, gdzie podobno udziela się porad prawnych, ale wiem, że u nas w sądzie
rejonowym taki punkt wygląda tak, że są ulotki rozłożone, jest pusty. Przy sądach mogłyby istnieć takie
miejsca, gdzie udziela się porad.
Słabe strony poradnictwa to przede wszystkim znikoma liczba punktów świadczących
poradnictwo, brak powszechnych standardów świadczenia tego typu usług, brak współpracy i
koordynacji działań podmiotów świadczących poradnictwo. Mocne strony to głównie to, że mimo
trudności działają punkty poradnicze, oparte w dużej mierze na społecznej pracy ludzi, którzy je
organizują i udzielają porad.
To, co hamuje rozwój poradnictwa w Polsce, to przede wszystkim brak świadomości i wiedzy na
temat poradnictwa, zarówno w społeczeństwie, jak i u decydentów, ale także u osób świadczących
poradnictwo, oraz brak ustawy regulującej świadczenie poradnictwa.
To, co sprzyja rozwojowi poradnictwa, to działania podmiotów infrastrukturalnych, takich jak
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich czy Instytut Spraw
Publicznych, które starają się wzmacniać instytucjonalnie podmioty świadczące poradnictwo, w
tym także w zakresie upowszechniania standardów świadczenia usług.
Przyszłość
W przyszłości należałoby określić wspólne standardy świadczenia usług poradniczych, w ramach
których poradnictwo powinno być świadczone przez różne podmioty: Studenckie Poradnie
Prawne, Biura Porad Obywatelskich, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, samorządy
prawników, sądy. W gminie, zwłaszcza w większych miastach, powinno być kilka takich punktów
poradniczych. Taką sieć punktów poradniczych powinno finansować państwo, ale obywatele
korzystający z nich mogliby także ponosić pewną odpłatność, zależną od sytuacji materialnej danej
osoby, jej sytuacji życiowej, a także rodzaju sprawy. Osoby biedne, niemające wsparcia rodziny, ale
mające problemy prawne dotykające podstaw ich egzystencji, powinny oczywiście korzystać z
takiej pomocy całkowicie bezpłatnie. Szansą na wdrożenie systemu poradnictwa jest projekt
systemowy realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
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3.2.3. Zmiany legislacyjne
Ze względu na znaczenie kwestii zmian legislacyjnych dla działań omawianego projektu,
wydzielono ją z wypowiedzi badanych. W wypadku podmiotów publicznych na konieczność
dokonania zmian legislacyjnych lub wprowadzenia nowych regulacji ustawowych zwracali uwagę
głównie przedstawiciele ministerstw. Wdrożenie zmian lub nowych rozwiązań jest, według nich,
niezbędne przede wszystkim dla finansowania świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i
obywatelskiego z budżetu państwa. Przy obecnych regulacjach prawnych takie wsparcie jest
utrudnione lub w niektórych wypadkach niemożliwe. Aby uregulować to finansowanie, niezbędne
jest według nich opracowanie ustawy – przywoływano przy tym dotychczasowe próby stworzenia
takiej regulacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Niektórzy z badanych wskazywali, że
wprowadzenie takiej ustawy jest trudne, wymaga bowiem porozumienia i zgody co do zakresu
przedmiotowego i podmiotowego usług poradniczych, jakie byłyby finansowane przez państwo, i
oczywiście środków, które byłyby na to przeznaczone.
Badani przedstawiciele samorządów i ministerstw wskazywali również, że powinny być
regulacje, które jasno określałyby zakres podmiotowy i przedmiotowy poradnictwa, co
umożliwiłoby racjonalnego jego organizowanie czy finansowanie przez administrację publiczną. W
większości sami jednak uciekali od jasnej odpowiedzi, jaki – według nich – powinien być ten zakres.
Kwestia zmian istniejącego prawa pojawiła się również w wypowiedziach przedstawicieli
samorządów gminnych i powiatowych, ale w wymiarze konieczności wpisania w ustawy
samorządowe poradnictwa jako zadania własnego samorządu gminy i powiatu. Dzięki temu
samorządy mogłyby organizować świadczenie usług poradniczych na swoim terenie, a także zlecać
ich świadczenie podmiotom zewnętrznym.
Jeśli chodzi o podmioty niepubliczne, to niektórzy przedstawiciele organizacji zrzeszających
prawników i organizacji pozarządowych działających na poziomie krajowym oraz przedstawiciel
uczelni zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia ustawowych regulacji, które – z jednej
strony – uporządkowywałyby kwestie definicyjne dotyczące poradnictwa, z drugiej zaś strony,
stworzyłyby czytelne podstawowy jego finansowania ze środków publicznych, z trzeciej strony –
określałyby podstawowe standardy świadczenia poradnictwa. Niektórzy badani podkreślali
opieszałość rządu w tej sprawie, od kilku lat bowiem podejmuje on próby stworzenia takiej
regulacji, ale na razie nic z nich konkretnego nie wynika. Niektórzy wyjaśniali to tym, że taka
regulacja wymaga rozstrzygnięcia wielu kwestii „politycznych”, na przykład tego, kto ma
odpowiadać za świadczenie usług poradniczych, kto ma je finansować i na jakich zasadach, dla
kogo mają być one rzeczywiście bezpłatne. Badani zwracali jednocześnie uwagę, że mimo tych
trudności taka ustawa jest potrzebna do tego, aby poradnictwo mogło być powszechnie dostępne
dla obywateli, gdyż dotychczas ma ono ograniczony, często akcyjny charakter. Niektórzy w tym
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wymiarze wskazywali również możliwe otwarcie się prawników na bezpłatne poradnictwo prawne
wskutek procesu deregulacji zawodów prawniczych.
Przedstawiciele organizacji zrzeszających prawników zwracali ponadto uwagę na konieczność
zmian ustawowych, które zwalniałby bezpłatne porady prawne z podatku VAT (od strony
świadczeniodawców) i z podatku PIT (od strony świadczeniobiorców).
3.2.4. Zogniskowane wywiady grupowe
W trakcie wywiadów przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających
poradnictwo prawne i obywatelskie dyskutowali o tym, jak powinno być finansowane poradnictwo
prawne i obywatelskie oraz kto powinien korzystać z jego usług. Poniżej opisano najważniejsze
wnioski z przeprowadzonej dyskusji.
Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie powinno być – zdaniem uczestników dyskusji –
finansowane głównie ze środków publicznych, choć zgłaszano również opinie, że finansowanie
powinno być zdywersyfikowane. W wymiarze dodatkowych źródeł finansowania poradnictwa
pojawił się pomysł wprowadzenia symbolicznej, niewielkiej opłaty za korzystanie z poradnictwa. Po
pierwsze, byłoby to pewne dodatkowe źródło finansowania, po drugie – to, co jest dostępne za
darmo, jest mniej szanowane przez klienta i z większą rozwagą korzysta on z danej usługi, jeśli
chociaż trochę musi do niej dopłacić.
Według uczestników dyskusji, jest dopuszczalne, aby podmiot płacący za poradnictwo mógł
jednocześnie je świadczyć – w tym sensie miejscem świadczenia porad mogą być także jednostki i
agendy samorządowe. Doświadczenia w tym zakresie wskazują jednak na konieczność
jednoczesnego budowania atmosfery zaufania do agend samorządu jako instytucji działających na
rzecz i w interesie mieszkańców. Dostrzegając potencjalny konflikt interesów, uczestnicy dyskusji
nie wskazali jednak żadnych konkretnych i usystematyzowanych pomysłów na to, jak można
uniknąć konfliktu interesów na przykład w wypadku poradni prawnej prowadzonej przez
samorząd.
Uczestnicy spotkań byli zdania, że, z jednej strony, warto tworzyć i pilnować standardów
udzielania porad prawnych w skali kraju, z drugiej jednak strony, przychylali się raczej do
stanowiska, że – zgodnie z ideą decentralizacji – warto odciążać administrację centralną od
podejmowania decyzji o tym, jak wydawać pieniądze przeznaczone na poradnictwo. Tak czy
inaczej, jest jasne, że należy wypośrodkować między jak największą dywersyfikacją źródeł
finansowania i form wsparcia a przejrzystością i koordynacją działań zmierzających do
wyrównywania poziomu dostarczanych usług.
Uczestnicy wywiadów zwracali zatem wyraźnie uwagę na konieczność zróżnicowania i
zapewnienia trwałości sposobów finansowania poradnictwa prawnego. Wynika to między innymi z
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różnego stopnia skomplikowania spraw, z którymi przychodzą obywatele, ale także z potrzeby
budowania atmosfery zaufania między beneficjentem a usługodawcą. Skłaniali się ponadto ogólnie
ku idei zlecania przez samorządy zadań związanych z poradnictwem i tworzenia partnerstw
samorządowo-pozarządowych, z których to partnerstw obie strony mogłyby czerpać korzyści.
Należy także ułatwiać przepływ informacji między oboma sektorami i uwzględniać tematykę
poradnictwa prawnego przy okazji konsultowania programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi w samorządach.
Dość oczywistym sposobem finansowania jest kontraktowanie usług poradniczych.
Kontraktowanie usług nie jest jednak warunkiem niezbędnym do dalszego rozwoju poradnictwa.
To zapewnienie dostępności i trwałości usług jest najbardziej istotne z punktu widzenia organizacji
działających na tym polu. Ważniejsza zatem jest elastyczność systemu niż jego dogmatyczność i są
dopuszczalne rozwiązania hybrydowe łączące różne sektory i podmioty.
Kilkoro

rozmówców

zwróciło

uwagę

na

współpracę

poszczególnych

podmiotów

zaangażowanych w system poradnictwa, także na poziomie finansowym. Zgodnie z koncepcją
zarządzania sieciowego, każdy podmiot zaangażowany w system poradnictwa mógłby – przy
jednoczesnym określeniu własnych kompetencji – nawiązywać współpracę z organizacjami, które
miałyby kompetencje komplementarne. W ten sposób system ten byłby spójniejszy i bardziej
efektywny.
Zwrócono także uwagę na nieco odmienną sytuację Studenckich Poradni Prawnych,
stanowiących w pewnym sensie uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla studentów, którzy w ten
sposób mają szansę na odbycie praktyk zawodowych. Jest to również powód, dla którego takie
poradnie mają większe możliwości długofalowego działania – jeśli już raz uniwersytet zdecyduje
się na taką formę poradnictwa, najczęściej inwestuje w nią przez dłuższy czas, szczególnie jeśli jest
na nią zapotrzebowanie (zarówno wśród studentów, jak i beneficjentów). Finansowanie takich
klinik prawa odbiega trochę od wyżej wymienianych schematów.
Wśród zagrożeń związanych z kontraktowaniem poradnictwa wymieniano głównie wątpliwości
związane z dopuszczeniem do ubiegania się o świadczenie usług podmiotów komercyjnych na
równi z pozarządowymi. Drugą kwestią budzącą ambiwalencję okazała się konieczność weryfikacji
jakości usług świadczonych przez poradnie. Brakuje systematycznego monitoringu i ewaluacji
efektywności poradni (także ze względu na ich różnorodne umocowanie), nie wiadomo zatem, czy
jakość i poziom usług oraz ich różnorodność spełniają oczekiwania klientów. O ile możliwe byłoby
skonstruowanie systemu weryfikacji jakości dla organizacji pozarządowych (opierając się na
organizacjach infrastrukturalnych), o tyle komercyjne podmioty obecne ewentualnie na takim
rynku musiałyby zadbać o własne standardy i ich weryfikację.
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Większość uczestników opowiedziała się za budowaniem otwartego, przejrzystego i jak
najmniej skomplikowanego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Przemawiają za tym – zdaniem rozmówców – dwa argumenty. Po pierwsze, jest to zgodne z
duchem społeczeństwa obywatelskiego, budowanego na zaufaniu przejawiającym się w
preferowaniu oświadczeń niż zaświadczeń w kontaktach z urzędami. Po drugie, koszty (w wymiarze
finansowym, ale także czasowym) weryfikowania wysokości dochodów wszystkich osób
korzystających z usług biur porad obywatelskich czy poradni przy uczelniach i urzędach
prawdopodobnie znacznie przekraczałyby korzyści z takiej weryfikacji. System taki powinien być
otwarty dla wszystkich obywateli, którzy mają problemy i potrzebują pomocy w ich rozwiązaniu.
Uczestnicy wywiadów wskazali także inne kwestie istotne dla rozwoju poradnictwa:
• zmiana systemu kształcenia prawników w stronę odchodzenia od korporacyjności i
kosztownych, długotrwałych i trudnych aplikacji, co miałoby poprawić konkurencyjność na
rynku usług prawniczych, a w dalszej perspektywie – także ich jakość,
• potrzeba większej uwagi poświęconej edukacji prawnej, nie tylko w zakresie praw
przysługujących obywatelom i ich obowiązujących, ale także w zakresie informowania o
kompetencjach adwokatów i radców, oraz tego, w jakich sytuacjach warto zgłaszać się do
nich po poradę tak, aby uniknąć przyszłych kłopotów,
• system poradnictwa prawnego i obywatelskiego wymaga długofalowego, przemyślanego
wsparcia i monitoringu.
3.2.5. Eksperci
W ramach panelu eksperci – w większości niezwiązani bezpośrednio z poradnictwem prawnym i
obywatelskim – dyskutowali i wypowiadali swoje opinie przede wszystkim na temat możliwości
finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, a także kwestii definicyjnych. W
tej części będą przedstawione najważniejsze wnioski z dyskusji.
Finansowanie poradnictwa powinno uwzględniać pięć istotnych przesłanek:
• efektywność wydatkowa środków,
• niezależność świadczenia usług poradniczych,
• trwałość, ciągłość działania,
• powszechność dostępu do usług,
• jakość świadczonych usług.

Mówiąc o każdym wymiarze, nie można abstrahować od pozostałych – położenie nacisku na
któryś z nich może spowodować osłabienie innego. Na przykład rozwiązania służące zapewnieniu
powszechności mogą nie sprzyjać efektywności. Dlatego rozmawiając o kształcie modelu
finansowania usług tego rodzaju, trzeba uwzględniać wpływ rozwiązań na nie wszystkie.
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Badani skłaniali się do wyraźnego wyróżnienia poradnictwa prawnego i poradnictwa
obywatelskiego. Według propozycji zgłoszonej przez jednego z ekspertów:
• Poradnictwo obywatelskie powinno mieć właściwie charakter ciągły i być powszechne oraz
nieodpłatne. Pożądanym źródłem finansowania tego poradnictwa jest budżet państwa i samorządów.
Usługa taka polega przede wszystkim na pomocy obywatelowi, jak ma poruszać się w „gąszczu
instytucji” i dokąd udać się ze swoją sprawą. Można rozważać dodatkowe źródła finansowania, na
przykład opłaty w takiej wysokości, na jaką klienta stać. Ważne dla zapewnienia ciągłości poradnictwa
jest zagwarantowanie przewidywalności napływu środków na jego prowadzenie – to również kwestia
warunków zatrudnienia w instytucji świadczącej takie poradnictwo.
• Poradnictwo prawne wymaga większego profesjonalizmu, dlatego musi być świadczone przez
zawodowych prawników. Nie jest realne, żeby taka forma pomocy mogła być powszechna, ciągła i
jednocześnie nieodpłatna dla wszystkich. Źródła finansowania powinny być zróżnicowane i nie
pochodzić wyłącznie z budżetu publicznego – powinien on odgrywać rolę dodatkową, uzupełniającą.
Przykładem źródła alternatywnego są środki uczelni organizujących SPP, stanowiące dodatkową
formę kształcenia studentów.

Ponadto wskazano uwzględnienie kryterium dochodowego w dostępie do poradnictwa
prawnego, ale jednocześnie zwrócono uwagę na jego niedoskonałości, a także trudności pomiaru.
Eksperci podkreślali jednak, że – zwłaszcza z punktu widzenia finansowania ze środków
publicznych – musi istnieć jakieś kryterium kwalifikacji do skorzystania z poradnictwa prawnego
finansowanego z tych środków.
Poradnictwo prawne nie musi być, według ekspertów, tak „gęsto” rozmieszczone jak
poradnictwo obywatelskie. Jeden z ekspertów uznał, że poradnictwo obywatelskie powinno być
zadaniem samorządów terytorialnych i powinno być dostarczane w obrębie pewnych obszarów
funkcjonalnych, na których terenie żyją i działają obywatele – zwykle jest to kilka gmin, względnie
powiat. Jak uzgodniono później na sali, ten pierwszy poziom systemu służyłby udzieleniu
wstępnego wsparcia i skierowaniu do właściwej instytucji w celu sfinalizowania sprawy, w jego
ramach można by także prowadzić weryfikację zamożności klienta. Padł pomysł, żeby
przedstawiciele takich poradni wręczali vouchery na bezpłatne usługi doradcze lub zalecali kontakt
z komercyjnymi kancelariami prawnymi osobom, które nie spełniałyby kryterium dochodowego.
Odpowiedzialność samorządów za poradnictwo prawne i obywatelskie nie oznaczałaby, że one
same muszą świadczyć tego typu usługi. Przeciwnie – eksperci byli zdania, że powinny to robić
różne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, a także kancelarie prawne, które mają w tym
zakresie doświadczenie i odpowiedni potencjał ludzki. Samorządy powinny zlecać tym podmiotom
świadczenie poradnictwa, a podstawą przyznania takich zleceń powinno być spełnianie
standardów świadczenia usług poradniczych.
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Według ekspertów, podstawą zlecania usług poradniczych przez samorządy muszą być tryby
konkursowe. Jednocześnie wskazali oni jednak niedoskonałości konkursów: niepewność
rozstrzygnięcia, a zatem niestabilność finansowania, czy „przypadkowość” wyboru. Stąd, zdaniem
ekspertów, należy poszukiwać różnych możliwości ograniczenia tych niedoskonałości konkursów,
na przykład zawierając umowy wieloletnie na świadczenie usług lub wprowadzając preferencje dla
podmiotów, które w poprzednim okresie świadczyły takie usługi i dobrze się z tego wywiązały.
Warto się również zastanowić nad wykorzystaniem innych możliwości pozakonkursowych, na
przykład tak zwanych małych dotacji czy inicjatywy lokalnej.
Ciekawym pomysłem byłoby także wydzielenie swoistej ścieżki dla „startupów” w sferze
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy chcą stworzyć
punkty poradnicze, gdyż jest to im potrzebne, powinny mieć możliwość wsparcia ze strony
samorządu. Mieszkańcy się organizują, znajdują miejsce, gdzie świadczone będą porady, a
samorząd wspiera ich przez sfinansowanie pracy doradcy. Jeśli takie inicjatywy się sprawdzą,
mogłyby w przyszłości liczyć na zlecenie świadczenia usług przez samorząd.
Innym pomysłem jest oparcie systemu poradnictwa na centrach wsparcia (na wzór centrów
wsparcia dla organizacji pozarządowych). Mogłyby one oferować wsparcie organizacyjne,
szkoleniowe, a także usługowe (udostępnienie lokalu, sprzętu biurowe, usług księgowych), i
dystrybuować środki publiczne na wsparcie podmiotów świadczących poradnictwo. Poza
oczywistymi korzyściami dla tych podmiotów pozwoliłoby to zmniejszyć po ich stronie koszty
prowadzenia poradnictwa.
Co do źródeł finansowania, to – ogólnie – powinien być to zestaw środków krajowych z budżetu
państwa z dodatkiem środków samorządów terytorialnych i środków unijnych. W wypadku
poradnictwa prawnego można także myśleć o współfinansowaniu ze środków prywatnych, na
przykład przekazywanych przez firmy czy korporacje prawnicze lub pochodzących z częściowej
odpłatności za porady.
Zdaniem jednego z ekspertów, poradnictwo obywatelskie może być oparte przede wszystkim
na finansowaniu samorządowym, w wypadku poradnictwa prawnego ciężar finansowania
powinno wziąć zaś na siebie państwo.

83

4. Wstępne wnioski z badania
4.1. Wnioski ogólne
4.1.1. Ogólnie, na podstawie wyników badania można jasno stwierdzić, że poradnictwo prawne i
obywatelskie nie znajduje się w głównym nurcie wsparcia zarówno w wypadku podmiotów
publicznych, jak i w wypadku podmiotów niepublicznych.
4.1.2. Jest to o tyle interesujące, że w ogólnych deklaracjach badani przyznają, że poradnictwo
prawne i obywatelskie to ważna i użyteczna społecznie działalność. Deklaracje te nie przekładają się
jednak na praktykę postępowania. Większość badanych instytucji i organizacji nie wychodzi w związku
z tym sama z ofertą wsparcia poradnictwa, a jedynie czeka na to, że podmioty świadczące
poradnictwo zgłoszą się do nich. Wydaje się, że w dużej mierze jest to związane z niewielką wiedzą na
temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego (por. wniosek 4.1.15).
4.1.3. Mimo pozytywnej ogólnej oceny poradnictwa zdecydowana większość podmiotów
publicznych i niepublicznych, które dotychczas nie wspierały podmiotów świadczących poradnictwo,
nie zamierza tego robić w przyszłości. To także wydaje się potwierdzać opinię, że poradnictwo nie jest
postrzegane jako istotne działanie wymagające wsparcia.
4.1.4. Warto z kolei odnotować, że ci, którzy wspierali poradnictwo, w większości zamierzają to robić
dalej i raczej pozytywnie oceniają dotychczasowe wsparcie oraz jego wykorzystanie przez podmioty
świadczące poradnictwo.
4.1.5. Jak się wydaje, podmioty świadczące poradnictwo z reguły nie składają ofert na wsparcie
samego poradnictwa w dużej mierze dlatego, że oferta wsparcia podmiotów publicznych i
niepublicznych nie uwzględnia poradnictwa. Istnieje więc obawa, że gdyby prośba o wsparcie wprost
dotyczyła poradnictwa, to zostałaby odrzucona jako niemieszcząca się w zakresie wsparcia
oferowanym przez instytucje publiczne czy organizacje wspierające. To swoiste zamknięte koło, które
– jak wynika z badań – przełamują jedyne nieliczne organizacje pozarządowe i Biura Porad
Obywatelskich.
4.1.6. I tak najczęściej ubiegają się one o finansowanie działań służących tym celom, których oczekują
źródła finansowania, w ramach nich „upychając” poradnictwo. To powoduje, że dość trudno dokładnie
powiedzieć, jaka część udzielanego wsparcia trafia bezpośrednio do działań poradniczych i jaka jest
jakość, skuteczność i efektywność tych działań.
4.1.7. Instytucje i organizacje wspierające tłumaczą brak oferty wsparcia poradnictwa tym, że
wykraczałoby to poza zakres ich działania (instytucje publiczne) czy cele statutowe lub cele
udzielanego wsparcia (podmioty niepubliczne).
4.1.8. Wśród instytucji wspierających podmioty świadczące poradnictwo dominuje wsparcie
niefinansowe. Podmioty publiczne najczęściej udzielają wsparcia rzeczowego, polegającego głównie
na udostępnianiu lokali, sprzętu czy wyposażenia biurowego. Wsparcie finansowe w zasadzie
ogranicza się tylko do gmin (31% badanych samorządów gminnych). Wsparcie to dotyczy niewielkiej
liczby podmiotów w ciągu roku i jest udzielane w formie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych.
4.1.9. Wśród podmiotów niepublicznych różne formy wsparcia stosują jedynie organizacje
pozarządowe. Organizacje prawników wyłącznie oddelegowują pracowników, a uczelnie wyższe
wspierają organizacyjnie Studenckie Poradnie Prawne. Organizacje najczęściej wspierają podmioty
świadczące poradnictwo szkoleniowo i integrują je, organizując konferencje, seminaria, sieci
współpracy. Uwaga: w większości nie dotyczą one samego poradnictwa, ale działalności podmiotów je
świadczących i ich działalności statutowej. Jedynie organizacje pozarządowe wspierają finansowo
podmioty świadczące poradnictwo, robią to jednak i tak nieliczne organizacje i jest to głównie
wsparcie skierowane na szersze zadania, których jednym ze sposobów realizacji może być
poradnictwo.
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4.1.10. Finansowanie dotyczy przede wszystkim działań „okołoporadniczych”, na przykład szkoleń
podnoszących kompetencje doradców, spotkań informacyjnych, promocyjnych lub edukacyjnych, a
także wynagrodzeń dla doradców.
4.1.11. Charakterystyczne jest także to, że połowa podmiotów publicznych nie stosuje standardowych
mechanizmów monitorowania i oceny wykorzystania przekazanego wsparcia, w tym nikt nie żąda
ewidencji czasu pracy, margines stanowią zaś instytucje, które wymagają ewidencji udzielanych
porad. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z deklaracjami, że przy przyznawaniu wsparcia znaczenie mają
takie kryteria, jak rzetelność udzielanych porad czy kompetencje osób je świadczących. Można
przypuszczać, że są one weryfikowane głównie na podstawie złożonej przez podmiot oferty, nie zaś
tego, jak realizuje on swoje działania.
4.1.12. Jeśli chodzi o podmioty niepubliczne, to także duża ich część (43%) nie stosuje standardowych
mechanizmów monitorowania i oceny udzielanego wsparcia. W przeciwieństwie do podmiotów
publicznych – wszystkie wymagają kart czasu pracy osób zaangażowanych w poradnictwo.
4.1.13. Ogólnie można powiedzieć, że podmioty wspierające i potencjalnie wspierające nie są dobrze
przygotowane do oceny skuteczności i efektywności wsparcia poradnictwa prawnego i
obywatelskiego. Jedynie w zakresie wsparcia finansowego są stosowane instrumenty monitorowania i
oceny, ale z reguły są to instrumenty dość ogólne i formalne. W zakresie wsparcia niefinansowego w
zasadzie takich instrumentów się nie stosuje, a tego typu wsparcie ze strony instytucji publicznych nie
jest formalnie monitorowane i oceniane – bardziej przypomina to działalność charytatywną niż
realizację polityk publicznych.
4.1.14. Środki przeznaczone na wsparcie poradnictwa pochodzą najczęściej z budżetów
samorządowych, przy czym nie mówimy tutaj o wolumenie środków, ale o częstości ich
wykorzystania. Uzupełniają je środki europejskie i środki z budżetu państwa. W wypadku podmiotów
niepublicznych są to głównie środki własne tych organizacji.
4.1.15. Ogólnie badani mają niewielką wiedzę na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Swoje opinie na jego temat w większości opierają na intuicji i wiedzy ogólnej, dotyczącej na przykład
działalności organizacji pozarządowych, lub na własnych doświadczeniach z prawem. Nie dotyczy to
uczelni wyższych i organizacji prawników, w wypadku których wiedza na ten temat jest powyżej
średniej, ale ogranicza się wśród prawników do poradnictwa prawnego. Charakterystyczne jest także,
że mimo podanej w badaniu opisowej definicji poradnictwa, zarówno instytucje publiczne, jak i
organizacje pozarządowe kojarzą je ze wsparciem (prawnym, finansowym, rzeczowym czy
usługowym) dla organizacji obywatelskich.
4.1.16. Instytucje publiczne niekiedy także dość szeroko określają formy czy zakres usług poradnictwa
obywatelskiego, uznając, że obejmuje ono na przykład poradnictwo psychologiczne czy poradnictwo
pracownika socjalnego.
4.1.17. Ten brak wiedzy spowodował, że bardzo trudno było badanym ocenić obecne rozwiązania w
zakresie funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Przy czym jest dość
charakterystyczne, że nie widać wyraźnych różnic w tych opiniach między podmiotami publicznymi i
niepublicznymi. Ponad 40% badanych z instytucji publicznych uważa, że można obecnie mówić o
systemie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przy czym najczęściej wskazują oni, że system ten
opiera się na działaniach instytucji publicznych. W wypadku podmiotów niepublicznych uważa tak
55% badanych. Jedyna różnica to większe wewnętrzne zróżnicowanie opinii wewnątrz podmiotów
niepublicznych. Opinię, że działa obecnie system poradnictwa, w większości wyraziły organizacje
pozarządowe, z kolei większość prawników była odmiennego zdania, a przedstawiciele uczelni byli
podzieleni (trzy badane uczelnie – trzy różne opinie). Interesujące jest także to, że podmioty
niepubliczne także najczęściej (35%) wskazywały, że obecny system opiera się na instytucjach
publicznych. Przy czym tutaj również wystąpiło zróżnicowanie: takiego zdania była większość
prawników, jedynie co czwarta organizacja pozarządowa i żadna uczelnia wyższa.
4.1.18. Warto jednak nieco głębiej spojrzeć na obecny system poradnictwa opartego na instytucjach
publicznych. Z badań jakościowych, szczególnie na podstawie wyników fokusów i panelu ekspertów,
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można wywnioskować, że rola instytucji publicznych to przede wszystkim finansowanie i
organizowanie świadczenia usług. To jest fundament systemu poradnictwa. Same usługi są i mogą być
dostarczane przez różne podmioty – najczęściej wskazywane w tym wypadku były organizacje
pozarządowe, ale także instytucje publiczne (głównie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra
pomocy rodzinie) i kancelarie prawne (za czym optowali przede wszystkim prawnicy, ale również
organizacje pozarządowe, choć akurat w tym wypadku pojawiało się wśród badanych sporo
wątpliwości).
4.1.19. Opinie badanych co do zakresu spraw, którymi powinno zajmować się poradnictwo prawne i
obywatelskie, były podzielone. Najczęściej wskazywano sprawy z obszaru prawa cywilnego, regulacje
prawne dotyczące spraw socjalnych i sprawy dotyczące relacji „obywatel – administracja publiczna”.
Pozostałe rodzaje spraw, na przykład podatkowe czy karne, były wskazywane rzadziej.
4.1.20. Dość zgodnie badani z obu sektorów wskazywali słabe strony poradnictwa: brak środków
finansowych i trudności w dostępie do fachowych kadr doradców. Również zgodnie wymieniali jego
mocne strony, czyli doświadczenia, znajomość prawa i sprawność w organizowaniu porad. Badani
zwracali ponadto uwagę na to, że swoistą piętą achillesową podmiotów świadczących poradnictwo
jest docieranie z informacją o swojej ofercie do potencjalnych beneficjentów.
4.1.21. To, co może pomóc rozwijać poradnictwo, to przede wszystkim pieniądze, ale badani
wskazywali również tworzenie rozwiązań prawnych i systemowych przyjaznych poradnictwu, w tym
również likwidujących różne przeszkody (na przykład podatek VAT od usług czy podatek PIT dla ich
odbiorców) czy propagowanie pracy pro bono wśród prawników.
4.1.22. Zdecydowana większość badanych z podmiotów niepublicznych uznała, że dobrym
pomysłem jest stworzenie nowego systemu nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich (lub
nieodpłatnej pomocy prawnej) dla obywateli borykających się z różnymi problemami wymagającymi
pomocy osoby znającej się na prawie. Prawie połowa badanych stwierdziła, że każdy obywatel
powinien mieć możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, a co
trzeci wskazał, że dostęp do poradnictwa powinny mieć przede wszystkim osoby ubogie.
Zdecydowanie najczęściej badani wymieniali organizacje pozarządowe jako podmioty, które powinny
świadczyć poradnictwo (69%). Na drugim miejscu znalazły się samorządy terytorialne (55%), na
trzecim – instytucje pomocy społecznej (43%).
4.1.23. W badaniu ilościowym obok ogólnej kategorii osób ubogich badani wskazali również osoby
niepełnosprawne jako grupę wymagającą szczególnego dostępu do poradnictwa prawnego i
obywatelskiego. Nikt nie wyróżnił w tym wymiarze kobiet. W badaniu jakościowym niektórzy badani
także zwracali uwagę na osoby niepełnosprawne jako te, które mają utrudniony dostępu do
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Podkreślano ponadto, że poradnictwo skierowane do osób
niepełnosprawnych wymaga nie tylko dostosowania do ich potrzeb punktów poradniczych, ale
również kadry poradniczej znającej specyfikę tej grupy beneficjentów. Niektórzy badani zauważali, że
wśród osób korzystających z poradnictwa jest więcej kobiet niż mężczyzn. Wynika to, według nich, z
jednej strony z tego, że kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają określonych problemów, na
przykład rodzinnych czy związanych z przemocą domową. Z drugiej strony, kobiety chętniej niż
mężczyźni zwracają się po pomoc, co badani uzasadniali głównie względami kulturowymi. Niektórzy
respondenci podkreślali, że w wypadku kobiet użyteczne jest łączenie poradnictwa z innymi formami
wsparcia, na przykład pomocą psychologiczną.
4.1.24. Także zdecydowana większość podmiotów publicznych uznała, że nowy system poradnictwa
to dobry pomysł. Podobnie jak podmioty niepubliczne, instytucje publiczne najczęściej wskazywały,
że każdy obywatel powinien mieć możliwość skorzystania z usług poradniczych i że powinny być to
osoby ubogie, ale różnica częstości wskazań nie była już tak duża jak w wypadku podmiotów
niepublicznych: odpowiednio 49% dla każdego obywatela i 46% dla osób ubogich. Podmiotami, które
miałyby świadczyć poradnictwo w ramach takiego systemu, powinny być – w opinii najliczniejszej
grupy badanych – kancelarie prawne (48% wskazań). Wielu respondentów uważa przy tym, że
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działalność tego rodzaju powinny prowadzić samorządy terytorialne (38%), organizacje społeczne
(37%) i instytucje pomocy społecznej (36%).
4.1.25. Jeśli chodzi o finansowanie przyszłego systemu poradnictwa, badani w zasadzie nie
wskazywali innych możliwości niż krajowy budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych i
środki z Unii Europejskiej. Część badanych jednak, w tym zwłaszcza eksperci, wskazywała konieczność
zdywersyfikowania źródeł finansowania takiego systemu w imię jego względnej niezależności.
Rozważenia wymaga w tym wymiarze również wykorzystanie niepublicznych źródeł finansowania, na
przykład działalności gospodarczej, darowizn od biznesu, a nawet osób fizycznych. Pomysłem na
utrzymanie niezależności jest finansowanie poradnictwa nie bezpośrednio przez administrację
publiczną, ale za pośrednictwem wyodrębnionej fundacji czy funduszu, który byłby zarządzany
również przez osoby niezwiązane z administracją.
4.1.26. Pojawiały się wśród badanych także rozmaite pomysły na sposób finansowania usług
poradniczych. Najczęściej wymienianym było kontraktowanie usług poradniczych różnym
podmiotom, które spełniają standardy świadczenia tego typu usług. Innym pomysłem są vouchery dla
obywateli – i to w dwóch odmianach: 1. klient sam decyduje, gdzie wykorzystać voucher, czyli gdzie
skorzystać z pomocy, lub 2. klient zostaje skierowany przez osobę pierwszego kontaktu do podmiotu,
w którym wykorzystuje voucher. Jeszcze innym pomysłem było wprowadzenie częściowej odpłatności
za usługi, także w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to symboliczna opłata za „wejście” do systemu
poradnictwa, którą ponosiłaby każda osoba jednorazowo, zaczynając korzystać z usług. Drugi wariant
to wprowadzanie rosnącej odpłatności wraz z rosnącym poziomem dochodów beneficjenta. Osoby do
pewnego poziomu dochodów mogłyby korzystać z usług bezpłatnie.
4.1.27. Niezależnie od różnic, najczęściej wskazywana przez badanych wizja przyszłego systemu to
finansowanie z budżetu państwa, uzupełnione o środki samorządowe, kontraktowanie usług
poradniczych przez samorządy powiatowe i (lub) gminne, świadczenie usług poradniczych przez
różne podmioty, które spełniają standardy świadczenia usług: podmioty publiczne, organizacje
pozarządowe, kancelarie prawne.

4.2. Ogólna charakterystyka badanych typów podmiotów
Charakterystyka
Typ podmiotu
wsparcia podmiotów
świadczących
poradnictwo
Administracja rządowa
Dotychczasowe wsparcie
Dotychczasowe wsparcie koncentrowało się w ramach:
 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (MPiPS),
 Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – jedno
z kilkudziesięciu typów działań objętych wsparciem (MPiPS),
 wsparcia Ministerstwa Sprawiedliwości (ofiary przestępstw).
Dodatkowo wsparcie można uzyskać w ramach:
 Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych w ramach
Szwajcarsko-Polskiego
Programu
Współpracy
–
brak
wydzielonego działania dotyczącego poradnictwa (MRR),
 Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jedno z kilkudziesięciu
typów działań objętych wsparciem (MRR).
Odbiorcy wsparcia
Głównie organizacje pozarządowe, dodatkowo instytucje publiczne.
Wsparcie finansowe
Tak, ale głównie w ramach wydzielonych funduszy: Programu
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Uwagi

Urzędy wojewódzkie
Dotychczasowe wsparcie

Odbiorcy wsparcia
Wsparcie finansowe
Uwagi

Urzędy marszałkowskie
Dotychczasowe wsparcie

Odbiorcy wsparcia
Wsparcie finansowe
Uwagi

Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Obywatelskiego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Mała wiedza na temat poradnictwa, na razie ograniczony zakres
wsparcia, ale duże możliwości na przyszłość, szczególnie w wymiarze
rozwiązań systemowych i dystrybucji środków europejskich.
W zasadzie brak wsparcia, z wyjątkiem śladowych działań
wspierających organizacje pomagające uchodźcom (ale niekoniecznie
poradnictwo).
Organizacje pozarządowe.
Nie.
Mała wiedza na temat poradnictwa. To nie jest podmiot, który wspiera
poradnictwo prawne i obywatelskie. W przyszłości ewentualna rola w
zakresie wsparcia uchodźców.
W zasadzie brak wsparcia, jeśli już – to zupełnie pośrednio przez
wspieranie innych działań realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Organizacje pozarządowe.
Tak, ale marginalnie i pośrednio: finansowanie innych zadań, w
ramach których może znaleźć się poradnictwo.
Mała wiedza na temat poradnictwa. To nie jest podmiot wspierający
poradnictwo, choć może być ważnym dystrybutorem środków z
budżetu państwa i środków UE przeznaczonych na wsparcie
poradnictwa.

Powiatowe urzędy pracy
Dotychczasowe wsparcie
Wsparcie polegające na szkoleniach, innych formach przekazywania
wiedzy i informacji dotyczących regulacji prawnych w obszarze rynku
pracy, ale bez nastawienia na wspieranie poradnictwa w tym zakresie.
Odbiorcy wsparcia
Instytucje publiczne, związki zawodowe, Federacja Konsumentów,
organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych.
Wsparcie finansowe
Nie.
Uwagi
Mała wiedza na temat poradnictwa. Obecnie nie wspierają wprost
poradnictwa, ale w przyszłości mogłyby wspierać poradnictwo w
obszarze rynku pracy, finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Powiaty
Dotychczasowe wsparcie
Przede
wszystkim
wsparcie
rzeczowe,
oddelegowywanie
pracowników, głównie pracowników socjalnych. Wsparcie najczęściej
w obszarze spraw dotyczących pomocy społecznej i spraw
rodzinnych.
Odbiorcy wsparcia
Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne.
Wsparcie finansowe
Tak, ale marginalnie i głównie pośrednio: finansowanie innych zadań,
w ramach których może znaleźć się poradnictwo.
Uwagi
Obecnie wsparcie ograniczone, ale możliwość szerszego wspierania
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poradnictwa w sferze pomocy społecznej, spraw rodzinnych czy
spraw niepełnosprawnych w ramach środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Gminy
Dotychczasowe wsparcie

Wsparcie rzeczowe, oddelegowywanie pracowników, a także
wsparcie finansowe. Wsparcie obejmuje szeroki zakres spraw, choć
dominują sprawy z obszaru pomocy społecznej i spraw rodzinnych.
Odbiorcy wsparcia
Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne.
Wsparcie finansowe
Tak, ale głównie pośrednio: finansowanie innych zadań, w ramach
których może znaleźć się poradnictwo.
Uwagi
Ze wszystkich badanych jednostek administracji publicznej
najczęściej mają dobrą wiedzę na temat poradnictwa, znają podmioty
świadczące poradnictwo i najczęściej wspierają je finansowo.
Organizacje pozarządowe na poziomie lokalnym i regionalnym
Dotychczasowe wsparcie
Wsparcie rzeczowe, szkoleniowe, integracyjne, finansowe.
Odbiorcy wsparcia
Organizacje pozarządowe.
Wsparcie finansowe
Tak, ale pośrednio: finansowanie innych zadań, w ramach których
może znaleźć się poradnictwo.
Uwagi
Dość mała wiedza na temat poradnictwa, obejmowanie tym pojęciem
także doradztwa dla organizacji pozarządowych. Potencjalnie
niektóre z nich mogłyby się stać w przyszłości centrami wsparcia dla
podmiotów poradniczych czy dystrybutorami środków na
poradnictwo na poziomie lokalnym.
Organizacje pozarządowe ogólnopolskie
Dotychczasowe wsparcie
Wsparcie finansowe, integracyjne, szkoleniowe.
Odbiorcy wsparcia
Organizacje pozarządowe, marginalnie instytucje publiczne.
Wsparcie finansowe
Tak, ale poza nielicznymi wyjątkami pośrednio: finansowanie innych
zadań, w ramach których może znaleźć się poradnictwo.
Uwagi
Dość mała wiedza na temat poradnictwa. Preferowanie poradnictwa
specjalistycznego.
Organizacje prawników
Dotychczasowe wsparcie
Wsparcie polegające na oddelegowaniu prawników do świadczenia
porad, promocja.
Odbiorcy wsparcia
Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, kancelarie
prawne.
Wsparcie finansowe
Nie.
Uwagi
Wsparcie o charakterze głównie akcyjnym.
Uczelnie wyższe
Dotychczasowe wsparcie
Wsparcie organizacyjne, rzeczowe.
Odbiorcy wsparcia
Studenckie Poradnie Prawne.
Wsparcie finansowe
Nie, choć w ramach budżetu uczelni Studenckie Poradnie Prawne
otrzymują środki na działalność.
Uwagi
Dotychczasowe wsparcie ograniczone głównie do własnych
Studenckich Poradni Prawnych.
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Instytut Spraw Publicznych pragnie podziękować za współpracę w
trakcie badań wszystkim respondentom, a w szczególności niżej
wymienionym podmiotom:
•

Ecorys Polska Sp. z o.o.

•

Fundacja BreBanku

•

Fundacja Eberta

•

Gmina Lidzbark Warmiński

•

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska

•

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

•

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

•

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

•

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

•

Prezydent Miasta Torunia

•

Starostwo Powiatowe Kolbuszowa

•

Starostwo Powiatowe Leżajsk

•

Starostwo Powiatowe Rybnik

•

Stowarzyszenie Elbląg Europa

•

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

•

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

•

Urząd Miasta Krakowa - Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

•

Urząd Miasta Poznań

•

Urząd Miasta Wrocław

•

Urząd Miejski Zielona Góra

•

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
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