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Instytut  Spraw Publicznych jest  Organizacją  Pożytku Publicznego

O ISP:  Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym 

z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-

analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, 

ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia 

publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. 

ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych 

ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane 

są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie 

książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów 

i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach 

akademickich,  a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji 

pozarządowych.

Raport z badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego zrealizowa-

nego przez Instytut Spraw Publicznych to pierwsza próba komplekso-

wego ujęcia tego zjawiska, istniejącego w Polsce od połowy lat 90. XX w., 

w oparciu o dane empiryczne. Nie zbadany dotąd obszar eksplorowano, 

konfrontując ze sobą doświadczenia i opinie usługodawców, beneficjen-

tów i instytucji wspierających poradnictwo. Autorzy publikacji zwracają 

szczególną uwagę na bariery ograniczające rozwój bezpłatnej pomocy 

prawnej, których efektem jest tymczasowość i doraźność podejmowa-

nych działań. Analiza zebranego materiału badawczego pozwoliła sfor-

mułować rekomendacje w zakresie optymalnego modelu poradnictwa 

w Polsce, założeń polityki państwa i przyszłych badań.

Trwające w Polsce od ponad dziesięciu lat dyskusje nad modelem bez-

płatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wskazywały nie tyl-

ko na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych, ale też brak 

kompleksowych badań na temat funkcjonującego poradnictwa, jego 

skali, potencjału, efektywności, zapotrzebowania na usługi poradnicze. 

Podjęte przez ISP badanie lukę tę wypełnia, dostarczając pogłębionej 

wiedzy na temat podmiotów poradniczych, ich klientów i instytucji 

wspierających poradnictwo.

(z recenzji dr hab. Jolanty Arcimowicz)
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S k r ó t y  u ż y w a n e  w  r a p o r c i e

BOI – biura obsługi interesantów w sądach

BPO – Biura Porad Obywatelskich

CATI – Computer Assisted Telephone Interview (wywiad telefoniczny 

wspomagany komputerowo)

CAWI – Computer Assisted Web Interview (wywiad za pomocą strony 

WWW wspomagany komputerowo)

CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

F2F – Face to Face Interview (wywiad bezpośredni)

FGI – Focus Group Interview (zogniskowany wywiad grupowy)

FUPP – Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

GUS – Główny Urząd Statystyczny

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

IDI – In-Depth Interview (indywidualny wywiad pogłębiony)

ISP – Instytut Spraw Publicznych

JST – jednostki samorządu terytorialnego

MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

NGO – organizacje pozarządowe

OIP – okręgowe inspektoraty pracy

OPS – ośrodki pomocy społecznej

PAPI – Paper-and-Pencil Interview (wywiad bezpośredni z wykorzystaniem 

kwestionariusza papierowego)

PCPR – powiatowe centra pomocy rodzinie

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

PO KL, PO Kapitał Ludzki – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PPiO – poradnictwo prawne i obywatelskie

Projekt – projekt pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechani-

zmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich

SPP – Studenckie Poradnie Prawne (także: uniwersyteckie kliniki prawa, 

uniwersyteckie poradnie prawne)

UE – Unia Europejska

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

ZBPO – Związek Biur Porad Obywatelskich

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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1. STRESZCZENIE

1 . 1 .  C e l e  i  t ł o  b a d a n i a

W 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu systemowego Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opracowanie kompleksowych 

i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego w Polsce”. Celem Projektu jest stworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Będzie 

on wdrażany do 2014 roku, jego liderem jest Departament Pożytku Pub-

licznego Ministerstwa Pracy, a partnerami są: Fundacja Uniwersyteckich 

Poradni Prawnych, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Instytut Spraw 

Publicznych oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. Projekt jest realizo-

wany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszej fazie realizacji Projektu przeprowadzono kompleksowe 

badanie obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Pol-

sce i jego otoczenia. Dotychczas poradnictwo prawne i obywatelskie 

(PPiO) nie było definiowane w kategoriach prawnych, a jego praktyczny 

wymiar opierał się na wielu rozproszonych, niespójnych i często akcyj-

nych działaniach, podejmowanych głównie przez organizacje pozarządo-

we, a także instytucje publiczne. Badanie miało umożliwić rozpoznanie 

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

uzupełnić wiedzę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania poradni-

ctwa, na przykład tego, kto z niego korzysta, a kto nie, w jaki sposób i w ja-

kich sprawach świadczone są porady, kto i na jakich zasadach je finansuje. 

Jak dotąd bowiem nie prowadzono prac badawczych, które komplekso-

wo ujmowałyby te zagadnienia. Badanie dało także możliwość poznania 

opinii na temat preferowanych rozwiązań w zakresie finansowania i or-

ganizacji poradnictwa. Wyniki, wnioski i rekomendacje z badania służą 

do opracowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz 

określenia założeń polityki państwa wobec tego problemu.

Badanie miało w dużej mierze charakter eksploracyjny i pionierski. Wy-

nikało to z raczej skromnego, fragmentarycznego stanu wiedzy na temat 
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poradnictwa oraz z niewielkiego doświadczenia w sposobie jego analizy. 

Realizatorzy badania musieli na przykład stworzyć operacyjną definicję 

poradnictwa, a także określić zgodnie z nią zakres przedmiotowy i pod-

miotowy poradnictwa. Przyjęta definicja określa PPiO jako bezpłatne in-

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

� mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu prawnego i (lub) 

problemu w relacji z administracją publiczną i innymi podmiotami 

posiadającymi osobowość prawną,

� dotyczą osoby fizycznej, grupy nieformalnej lub organizacji pozarzą-

dowej,

� są udzielane systematycznie, 

� są dostępne nie tylko dla członków, pracowników lub współpracowni-

ków podmiotu świadczącego, 

� są udzielane przez prawników i (lub) osoby do tego przygotowane, ale 

niemające wykształcenia prawniczego. 

Definicja była nie tylko podstawą dokonania wyboru podmiotów ob-

jętych badaniem, lecz także punktem wyjścia do sformułowania kwestii 

i pytań badawczych. 

1 . 2 .  P o d s t a w o w e  i n f o r m a c j e  o  b a d a n i u

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie przygotowanej przez 

ekspertów ISP koncepcji badawczej, określającej główne kwestie badaw-

cze, metody oraz zakres podmiotowy badania. Analizy opierały się na 

triangulacji źródeł informacji, czyli rozpatrywaniu problemów badaw-

czych z trzech różnych perspektyw: świadczeniodawców usług poradni-

czych, potencjalnych i rzeczywistych świadczeniobiorców oraz instytu-

cjonalnego otoczenia poradnictwa. Badanie podzielone zostało zatem 

na trzy części: badanie usługodawców, czyli podmiotów świadczących 

poradnictwo, badanie obywateli korzystających i niekorzystających z po-

radnictwa oraz badanie podmiotów otoczenia poradnictwa. W badaniu 

zastosowano zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe.

W części dotyczącej usługodawców przeprowadzono 450 wywiadów 

telefonicznych, 100 ankiet internetowych, 40 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych, 10 studiów przypadków oraz 2 zogniskowane wywia-

dy grupowe. Badanie objęło przedstawicieli kilkunastu różnych typów 

usługodawców publicznych i niepublicznych oraz ekspertów (wywiady 
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grupowe). Uzupełnieniem tego etapu badawczego było też 15 wywiadów 

jakościowych z biurami obsługi interesantów w sądach. W części dotyczą-

cej obywateli przeprowadzono wywiady typu face to face przy zastosowa-

niu kwestionariusza papierowego. Przeprowadzono 1050 wywiadów na 

reprezentatywnej, losowo wybranej grupie dorosłych Polaków oraz 201 

wywiadów z osobami korzystającymi z pomocy wybranych podmiotów, 

zidentyfikowanych w badaniu usługodawców poradnictwa. Dodatkowo 

z beneficjentami PPiO przeprowadzono 25 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych. W części dotyczącej otoczenia uwzględniono podmioty 

publiczne i niepubliczne wspierające lub potencjalnie mogące wspierać 

PPiO. W ramach tej fazy badania przeprowadzono łącznie: 450 wywiadów 

telefonicznych z przedstawicielami kilkunastu typów instytucji i organi-

zacji publicznych i niepublicznych, 50 indywidualnych wywiadów pogłę-

bionych, 2 zogniskowane wywiady grupowe i panel ekspertów. 

Przygotowania do badania rozpoczęły się w marcu 2012 roku i objęły 

opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych przez ekspertów Instytutu 

Spraw Publicznych, w których komentowanie włączyli się także pozosta-

li partnerzy Projektu. Samo badanie przeprowadzone zostało w okresie 

od lipca do listopada 2012 roku w trzech etapach, w których przebadano 

kolejno usługodawców, osoby indywidualne i otoczenie instytucjonalne 

podmiotów PPiO. Analizy zebranego materiału badawczego, opracowanie 

wniosków i rekomendacji oraz przygotowanie raportu podsumowujące-

go badanie zakończyło się w maju 2013 roku. Badanie zostało przepro-

wadzone przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z wybranym 

w konkursie podwykonawcą Quality Watch Sp. z o.o. Informacja o składzie 

zespołu badawczego i innych osobach zaangażowanych w realizację ba-

dania znajduje sie na str. 4., a zespołu opracowującego raport i ekspertach 

formułujących rekomendacje – w załączniku do niniejszego raportu.

1 . 3 .  N a j w a ż n i e j s z e  w y n i k i  b a d a n i a

Z uwagi na szeroki zakres badania, wielość poruszanych w nim zagad-

nień oraz zróżnicowanie jego respondentów w streszczeniu koncentruje-

my się jedynie na kilkunastu wybranych wynikach, istotnych dla obrazu 

obecnego stanu PPiO i jego przyszłości:

� Aktualnie w Polsce działa kilkaset niepublicznych podmiotów świad-

czących PPiO, ale dla około dwóch trzecich z nich poradnictwo nie 
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jest głównym obszarem działalności, lecz tylko jednym z elementów 

szerszych działań. Do tych podmiotów, dla których PPiO jest głównym 

celem działania, należą przede wszystkim Biura Porad Obywatelskich, 

Studenckie Poradnie Prawne oraz niektóre organizacje pozarządowe, 

np. Federacja Konsumentów.

� Poradnictwo świadczone jest także przez podmioty publiczne, na przy-

kład instytucje pomocy społecznej, biura poselskie i senatorskie, Pań-

stwową Inspekcję Pracy, sądy czy też powiatowych rzeczników praw 

konsumentów. Ale tylko dla co piątej z takich instytucji poradnictwo 

jest głównym obszarem aktywności. Pozostałe podmioty publiczne 

traktują PPiO jako jeden z wielu dostępnych instrumentów działania. 

Najczęściej poradnictwo świadczą ośrodki pomocy społecznej i powia-

towe centra pomocy rodzinie.

� Instytucje publiczne udzielają informacji i porad średnio 29 osobom 

w miesiącu, podmioty niepubliczne – 133 osobom. Dwie trzecie wszyst-

kich podmiotów świadczących poradnictwo robi to pięć dni w tygo-

dniu, przy czym częściej deklarują to instytucje publiczne, a 59% z nich 

oferuje pomoc przez osiem godzin dziennie. Prawie wszyscy usłu-

godawcy świadczą swoje usługi w sposób bezpośredni w punktach 

udzielania porad. Stosunkowo rzadko wykorzystywane są do tego celu 

inne formy, np. telefon czy Internet. W instytucjach publicznych porad 

udzielają najczęściej pracownicy socjalni, w niepublicznych zaś – za-

trudnieni prawnicy.

� Zdecydowana większość usługodawców (84%) dostosowuje zakres 

porady do okoliczności konkretnej sprawy, wykazuje się zatem elas-

tycznym podejściem do beneficjenta. Otrzymuje on najczęściej infor-

macje o tym, jakie wsparcie i gdzie może uzyskać, jakie są jego prawa, 

a także poradę, jak powinien postąpić, aby rozwiązać swoje problemy. 

Większość podmiotów – o ile wymaga tego sytuacja – oferuje również 

pomoc w zakresie załatwiania spraw formalnych (wypełnianie i wery-

fikacja dokumentów, udostępnianie ich wzorów).

� Porady dotyczą najczęściej następujących obszarów: prawa cywilne-

go (w tym zwykle spraw rodzinnych), świadczeń z pomocy społecznej, 

prawa pracy (w tym bezrobocia), ubezpieczeń społecznych i zdrowia. 

Wymieniony zakres działań odpowiada na zapotrzebowanie benefi-

cjentów, którzy najczęściej deklarują problemy prawne z tych właśnie 

dziedzin. Najrzadziej porady dotyczą spraw związanych z: prawami 
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uchodźców i cudzoziemców, prawem finansowym, karnym, lokalo-

wym i spółdzielczym.

� Przeważająca część podmiotów świadczących PPiO nie stosuje żad-

nych kryteriów ograniczających korzystanie ze swoich usług (doty-

czy to głównie podmiotów niepublicznych) – każdy obywatel mający 

problem może zgłosić się do nich po informację lub poradę. Część 

podmiotów, głównie publicznych, stosuje kryteria dochodowe i (lub) 

kryteria dotyczące zamieszkiwania w danym obszarze, np. gminie czy 

powiecie, bądź inne kryteria, np. korzystania z pomocy społecznej. Są 

również podmioty (przede wszystkim organizacje pozarządowe), które 

specjalizują się w świadczeniu PPiO określonym grupom, np. osobom 

niepełnosprawnym, kobietom czy uchodźcom.

� Dość słabo wśród usługodawców rozpowszechniona jest standary-

zacja świadczonych usług. Normy w sposób sformalizowany stosuje 

prawie połowa podmiotów niepublicznych i zaledwie 15% instytucji 

publicznych. Większość usługodawców nie prowadzi systematycznej 

ewidencji spraw i beneficjentów, nie śledzi też ich losów po skorzysta-

niu z porady. Połowa wszystkich usługodawców w ogóle nie stosuje 

systemu wewnętrznej oceny osób udzielających porad.

� Osoby korzystające z oferty działających usługodawców są bardzo róż-

ne, tak jak zróżnicowana jest sama oferta, ale można powiedzieć, że 

przeciętny beneficjent PPiO to kobieta w wieku od 25 do 50 lat, znajdu-

jąca się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Wśród beneficjen-

tów PPiO można wyróżnić dwa dominujące typy: (1) osoby niezaradne 

życiowo, którym nie wystarczy sama informacja, ale potrzebne są też 

porady, (2) osoby świadome, którym najczęściej wystarczy sama infor-

macja.

� Większość Polaków (77%) w ostatnich pięciu latach nie odczuwała po-

trzeby korzystania z pomocy prawnej i z niej nie korzystała. Prawie co 

piąty obywatel taką potrzebę odczuwał i skorzystał z pomocy prawnej, 

a jedynie 4% Polaków, choć odczuwało potrzebę wsparcia, takiej sfor-

malizowanej pomocy z różnych względów nie szukało. Osoby, które 

skorzystały z innych form pomocy, najczęściej szukały jej wśród osób 

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

cych prawnikami, jak i u tych posiadających wykształcenie prawnicze: 

u adwokata, radcy prawnego, notariusza.
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� Bariery w korzystaniu z pomocy prawnej wynikają m.in. z: niskiej świa-

domości i wiedzy prawnej i obywatelskiej Polaków, braku wiedzy o ist-

nieniu takiej możliwości (zwłaszcza tej bezpłatnej), stresu związanego 

z ubieganiem się o pomoc, lęku przed ośmieszeniem lub prawnymi 

konsekwencjami, wcześniejszych negatywnych doświadczeń naby-

tych w kontakcie z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Chociaż 

większość Polaków w okresie ostatnich pięciu lat nie deklarowała 

problemów prawnych, to zdecydowana większość z nich uważa, że 

potrzebne jest wprowadzenie powszechnego systemu bezpłatnych 

porad prawnych i obywatelskich.

� Osoby, które skorzystały z PPiO, w zdecydowanej większości wysoko 

oceniają otrzymaną pomoc, podkreślając jej bezpłatność jako istot-

ną zaletę, a także wskazując na kompetencje i zaangażowanie osób 

udzielających porad. Nieco ponad trzy czwarte osób korzystających 

z PPiO rozwiązało swój problem, z którym zwracało się po poradę. Pod-

stawową słabością poradnictwa według jej beneficjentów jest przede 

wszystkim brak informacji o ofercie PPiO, o tym, gdzie i w jakim zakre-

sie można skorzystać z poradnictwa.

� Instytucje publiczne świadczące poradnictwo robią to w ramach swo-

ich ustawowych zakresów obowiązków, w związku z tym wykorzystują 

do tego posiadane zasoby ludzkie, lokalowe, sprzętowe oraz środki 

publiczne znajdujące się w ich budżetach. Podmioty niepubliczne z re-

guły nie mają własnych zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych, 

muszą je więc zdobywać z zewnątrz. Skala udzielanego dotychczas 

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

zacji, potencjalnie mogących udzielić takiego wsparcia, podjęło takie 

działania w latach 2011–2012. Przy czym najczęściej stosowaną formą 

pomocy udzielanej usługodawcom jest wsparcie rzeczowe (np. udo-

stępnianie lokali), osobowe (np. delegowanie prawników) oraz edu-

kacyjne (np. szkolenia dla doradców). Rzadko wsparcie ma charakter 

finansowy. Jeżeli już się pojawia, to w zasadzie wyłącznie w formie 

dotacji uzyskanej w drodze konkursu. Najczęściej ze wsparcia korzy-

stają organizacje pozarządowe, w tym Biura Porad Obywatelskich. 

Podmioty wspierające PPiO nie wypracowały skutecznych metod mo-

nitorowania i oceny świadczonych usług poradniczych, ograniczają 

się do podstawowych sposobów oceny wykorzystanego wsparcia po-

legających na raportach merytorycznych i finansowych.
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� Większość badanych usługodawców, obywateli i instytucji wspierają-

cych opowiada się za stworzeniem powszechnego systemu PPiO. Ba-

dani różnili się natomiast co do tego, kto powinien świadczyć usługi 

w ramach takiego systemu. Najczęściej wskazywane do pełnienia tej 

roli były: samorządy terytorialne, instytucje pomocy społecznej, orga-

nizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Zakres przedmiotowy, czyli 

zakres spraw, którymi miałyby zajmować się instytucje świadczące 

poradnictwo, nie powinien być ograniczony – taka opinia pojawiała 

się najczęściej.

� Różne były również opinie badanych na temat tego, kto powinien mieć 

prawo do korzystania z bezpłatnego poradnictwa. Dwa najczęściej 

pojawiające się stanowiska to: (1) wszyscy obywatele powinni mieć 

nieograniczony dostęp do poradnictwa, (2) jedynie osoby, których 

dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy 

czym wśród badanych przeważała opinia, że PPiO powinno być bez-

płatne dla osób uprawnionych do korzystania z niego. Pomimo różnic 

w szczegółowych rozwiązaniach badani zgodzili się co do tego, że PPiO 

powinno być dostępne dla obywateli w ramach powszechnego syste-

mu, który będzie dostarczał usług wysokiej jakości.

� Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede 

wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorzą-

dów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to kon-

kursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.

1 . 4 .  G ł ó w n e  w n i o s k i

� Obecnie PPiO opiera się przede wszystkim na organizacjach po-

zarządowych (wśród których ważną rolę odgrywają Biura Porad 

Obywatelskich), Studenckich Poradniach Prawnych i instytucjach 

pomocy społecznej. Sieć punktów dostępu do PPiO, głównie dzięki 

instytucjom pomocy społecznej, jest dość gęsta, ale nierównomier-

na. Ponadto porady świadczone przez ośrodki pomocy społecznej 

czy powiatowe centra pomocy rodzinie skierowane są w praktyce 

przede wszystkim do osób korzystających z pomocy społecznej, 

a nie do wszystkich obywateli. Zdecydowaną mniejszość stanowią 

usługodawcy, którzy w sposób kompleksowy i profesjonalny zaj-

mują się PPiO. Zaliczyć do nich można jedynie kilkadziesiąt pod-
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miotów w skali kraju, a są nimi SPP, BPO oraz kilkanaście innych 

organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych. To między 

innymi powoduje, że większość usługodawców nie stosuje standar-

dów świadczenia usług, nie przykłada również specjalnej uwagi do 

oceny jakości ich świadczenia.

� Podmioty świadczące poradnictwo (publiczne i niepubliczne) nie 

tworzą spójnego systemu, dla większości z nich PPiO jest jedynie 

nieobligatoryjnym instrumentem realizacji statutowych zadań, co 

powoduje, że świadczenie poradnictwa, jego zakres i skala zależą 

najczęściej od możliwości finansowych, organizacyjnych i ludzkich 

danego podmiotu.

� Do mocnych stron poradnictwa można zaliczyć umiarkowanie dobrą 

rozpoznawalność usługodawców w wymiarze lokalnym. Wynika to 

m.in. z dobrego zakorzenienia „sieciowego” działających podmiotów 

oraz dobrej znajomości lokalnych społeczności, w których te podmioty 

funkcjonują. W wymiarze ogólnopolskim lepszą rozpoznawalnością 

cieszą się instytucje publiczne. Mocną stroną są także zasoby ludzkie 

PPiO – osoby udzielające porad są najczęściej dobrze przygotowane, 

kompetentne i zaangażowane w pomaganie beneficjentom. Ukształ-

towany samoczynnie polski model poradnictwa cechuje uzupełnianie 

się działań instytucji publicznych i niepublicznych. Atutem jest także 

wysoka skuteczność i użyteczność PPiO, co wynika z oceny osób z nie-

go korzystających. 

� Podstawową słabością funkcjonującego PPiO jest niedobór środków 

finansowych, co przekłada się na słabe warunki lokalowe i materialne. 

Poradnictwo cechuje obecnie słabe powiązanie instytucjonalne z wy-

miarem sprawiedliwości. Nieadekwatne jest także wsparcie dla PPiO 

ze strony instytucji publicznych i niepublicznych. Brak trwałych, ma-

terialnych podstaw działania prowadzi do niestabilności organizacyj-

nej. Ogólna informacja o działalności poradniczej i jej popularyzacja, 

poza wspomnianą wyżej dość dobrą jej rozpoznawalnością lokalną, 

jest niewystarczająca, co powoduje, że osoby utrzymujące ograniczo-

ne relacje społeczne mają mniejsze szanse na skorzystanie z porady, 

gdyż nie wiedzą o takiej możliwości. Podmioty świadczące poradni-

ctwo z reguły nie dostosowują warunków udzielania porad do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Często brakuje standardowych procedur 

ewidencji spraw beneficjentów, monitoringu i ewaluacji prowadzonej 
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działalności poradniczej. Ograniczone jest też wsparcie merytoryczne 

i organizacyjne dla PPiO ze strony środowisk prawniczych.

� Do szans rozwojowych PPiO można zaliczyć przede wszystkim deklaro-

wana chęć korzystania z jego usług ze strony obywateli, a także zainte-

resowanie jego rozwojem zarówno wśród podmiotów niepublicznych, 

w szczególności organizacji pozarządowych, jak i wśród podmiotów 

publicznych. Szansą jest również dążenie do tworzenia rozwiązań sy-

stemowych dla PPiO ze strony administracji rządowej. Do szans roz-

wojowych PPiO należy także zaliczyć rozwój poradnictwa zdalnego 

(telefon, e-mail, Internet). 

� Wśród zagrożeń poradnictwa należy wskazać przede wszystkim brak 

spójnej polityki państwa, która tworzyłaby warunki przyjazne dla roz-

woju PPiO. Zagrożeniem jest także słabość i niestabilność dotychcza-

sowego finansowania usług poradniczych czy, szerzej rzecz ujmując, 

różnego rodzaju wsparcia dla ich prowadzenia. Na niekorzyść PPiO 

działa także brak klarownych prawnych podstaw funkcjonowania 

poradnictwa, co z jednej strony rodzi praktyczne problemy z jego fi-

nansowaniem, w szczególności ze strony podmiotów publicznych, 

z drugiej powoduje niejasność relacji pomiędzy PPiO a komercyjnym 

rynkiem usług prawniczych i wymiarem sprawiedliwości.

� Obecne podaż i popyt w obszarze usług PPiO są dość ograniczone. 

Niewielke zainteresowanie poradnictwem wynika przede wszystkim 

z niskiego poziomu świadomości prawnej Polaków oraz z niewielkiej 

oferty bezpłatnych usług poradniczych. Z badania ewidentnie wynika, 

że w dziedzinie poradnictwa to podaż jest czynnikiem silnie stymulują-

cym popyt. Niewielka podaż wynika zaś przede wszystkim z ograniczo-

nych możliwości i zasobów usługodawców, a także braku warunków 

prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych sprzyja-

jących rozwojowi poradnictwa w Polsce.

� Warunki do rozwoju poradnictwa powinny zostać ujęte w rozwiązania 

o charakterze systemowym. Według badanych, przyszły system porad-

nictwa powinien zapewniać obywatelom powszechny dostęp do usług 

wysokiej jakości. Powinien opierać się na usługodawcach publicznych 

i niepublicznych, przy czym w przypadku tych drugich konieczne jest 

zapewnienie stabilnego finansowania świadczonych usług poradni-

czych. System powinien być bezpłatny dla obywateli, a jego finanso-
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wanie powinno zapewniać państwo przy wsparciu samorządów tery-

torialnych.

� Z badań wynika, że zakres tematyczny poradnictwa powinien być sze-

roki i obejmować wszystkie gałęzie prawa, obywatele mają bowiem 

bardzo różnorodne problemy. Z drugiej strony ludzie szukają pomocy 

najczęściej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności 

rodzinnego. Dość często problemy obywateli dotyczą również prawa 

administracyjnego i relacji obywatel–administracja publiczna, a także 

prawa pracy i dziedziny zabezpieczenia społecznego.

� Nie ma ogólnej zdecydowanej opinii na temat tego, kto powinien móc 

korzystać z bezpłatnego poradnictwa. W badaniach dominowały dwa 

stanowiska: (1) wszyscy obywatele, (2) jedynie osoby, których dochody 

nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Pojawiały się też 

inne propozycje: osoby wykluczone społecznie, osoby, którym z róż-

nych powodów to wykluczenie społeczne zagraża, lub osoby w trud-

nych sytuacjach życiowych. Dodatkowo wskazywano, że dostęp do 

PPiO powinien być uzależniony od rodzaju sprawy, z którą zgłasza się 

obywatel. Inaczej mówiąc, zakres przedmiotowy PPiO powinien być 

ograniczony, na przykład do kategorii spraw, z którymi obywatele naj-

częściej mają problemy. Jako grupa wymagająca wsparcia wymienia-

ne były najczęściej osoby niepełnosprawne. Pojawiały się także inne 

rozwiązania, np. z informacji powinni korzystać wszyscy obywatele, 

z porad jedynie ci, których na to nie stać.

� Korzystanie z przyszłego systemu PPiO powinno być bezpłatne – taki 

jest główny wniosek z badania. Za bezpłatnością systemu przemawia, 

według badanych, z jednej strony niska jakość polskiego prawa (skom-

plikowane, rozległe, często zmieniające się, niezrozumiałe), z drugiej 

strony niska świadomość prawna obywateli. Pojawiły się jednak po-

mysły, aby wprowadzać częściową odpłatność, na przykład za korzy-

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

spełniające kryteria dostępu.

1 . 5 .  G ł ó w n e  r e k o m e n d a c j e

Poniżej uwzględniono tylko najważniejsze rekomendacje opisane 

w sposób hasłowy. Ich rozwinięcie znajduje się w rozdziale 4.2 niniejszego 
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raportu. Rekomendacje odnoszą się do kształtu przyszłego systemu PPiO 

i do polityki państwa służącej rozwojowi tego systemu:

� Przyszły system PPiO powinien integrować różne typy i formy świadcze-

nia usług, obecnie często podzielone i rozproszone; powinien również 

maksymalnie wykorzystać istniejące już doświadczenia i potencjał 

poradnictwa.

� System powinien obejmować etap pozasądowy sprawy i uwzględniać 

trzy podstawowe typy usług: informację, poradę prawną i poradę oby-

watelską.

� Poza trzema podstawowymi usługami w ramach systemu powinny 

być także świadczone usługi dodatkowe, z których najważniejszą jest 

edukacja prawna i obywatelska, będąca sposobem na zmniejszanie 

wykluczenia prawnego Polaków.

� System powinien zapewniać wysoką jakość świadczonych usług prze-

de wszystkim w oparciu o mechanizm ich standaryzacji oraz ewiden-

cjonowania spraw i beneficjentów.

� Niezbędne jest zwiększanie siły i skuteczności docierania do obywateli 

z ofertą poradnictwa, gdyż to podaż w dużej mierze stymuluje popyt 

na poradnictwo. Istotne jest także, by oferta poradnicza docierała 

zwłaszcza do osób wykluczonych społecznie, bo to one najbardziej 

potrzebują wsparcia.

� Odpowiedzialność za tworzenie i działanie systemu powinno wziąć na 

siebie państwo. System nie może być jednak upaństwowiony – musi 

być otwarty na niepubliczne podmioty świadczące usługi poradnictwa 

i wspierające je, przede wszystkim organizacje pozarządowe.

� System PPiO powinien być finansowany głównie z budżetu państwa 

oraz dodatkowo z budżetów samorządów terytorialnych.

� Zgodnie z zasadą decentralizacji państwa oraz zasadą subsydiarności 

usługi w ramach systemu powinny być kontraktowane i realizowane 

jak najbliżej obywatela, co oznacza, że istotną rolę w dystrybucji środ-

ków z budżetu państwa w ramach systemu PPiO powinny odgrywać 

samorządy terytorialne, w szczególności powiatowe i (lub) gminne.

� System powinien zapewniać odpowiednią gęstość sieci poradniczej 

w wymiarze terytorialnym, tak aby zapewnić możliwie równy dostęp 

obywateli do usług poradniczych.

� Z uwagi na trudności z dokładną oceną skutków upowszechnienia 

PPiO zalecane jest stopniowe czy też pilotażowe wprowadzanie syste-
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mu (w wybranych gminach, powiatach, regionach), rzetelne monitoro-

wanie skutków wdrażanych rozwiązań i planowanie na tej podstawie 

przyszłości.

� Stworzenie takiego systemu, jak opisany powyżej, wymaga sformu-

łowania przede wszystkim czytelnej polityki państwa wobec porad-

nictwa, która będzie określać stanowisko państwa wobec kwestii 

kluczowych, w tym także jednoznacznie rozstrzygać najważniejsze 

przedstawione w raporcie dylematy. 

� W projektowaniu systemu PPiO należy również uwzględnić stano-

wiska wszystkich istotnych jego interesariuszy, wyniki badania oraz 

propozycje systemu i założeń polityki państwa, które zostaną wypra-

cowane w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych 

mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

w Polsce”.
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2. WPROWADZENIE DO BADANIA 

(Marek Dudkiewicz, Tomasz Schimanek, Marcin Waszak)

2 . 1 .  T ł o  b a d a ń

Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce

Najogólniej rzecz ujmując, poradnictwo prawne i obywatelskie (PPiO) 

oznacza udzielanie osobom potrzebującym – z reguły całkowicie bezpłat-

nie – informacji i porad na temat rozwiązywania ich problemów związa-

nych z prawem i (lub) relacjami z administracją publiczną. W obecnych 

czasach, w których prawo w coraz większym stopniu kształtuje życie 

jednostek, wypierając inne formy społecznej regulacji (obyczaje, trady-

cje), tego rodzaju wsparcie jest niezwykle użyteczne i wręcz niezbędne, 

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

rzystać z odpłatnej pomocy adwokata czy radcy prawnego. PPiO pozwala 

wielu ludziom odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i rozwiązywać 

problemy powstające w relacjach z innymi ludźmi, podmiotami gospo-

darczymi, a w szczególności z administracją publiczną. Poradnictwo jest 

istotnym instrumentem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu 

i umożliwiającym powrót do życia społecznego tych osób, które znalazły 

się na jego marginesie. Jego istotnym pozytywnym efektem ubocznym 

jest także prosta, praktyczna, a przez to skuteczna edukacja prawna i oby-

watelska. 

W wielu krajach Europy i świata działają instytucje i organizacje świad-

czące bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Wiele państw w róż-

nych formach i na różne sposoby stara się wspierać działalność i rozwój 

tego typu podmiotów, uznając znaczenie tej formy pomocy dla obywa-

teli. W niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, Holandii czy 

Niemczech, od kilkudziesięciu lat działają sieci organizacji świadczących 

poradnictwo, umożliwiające łatwy i szybki dostęp do bezpłatnych porad 

prawnych i obywatelskich. Ustawodawstwa niektórych państw określają 

nie tylko zasady prowadzenia poradnictwa i dostępu do niego obywateli, 

lecz także sposoby jego finansowania ze środków publicznych. Nie obo-

wiązuje jednak jeden, powszechnie przyjęty model świadczenia poradni-
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ctwa prawnego i obywatelskiego, nie ma także uniwersalnych sposobów 

wspierania go przez państwo. Istniejące w tym zakresie rozwiązania są 

bowiem dostosowane do specyfiki każdego kraju – jego systemu prawne-

go, ustroju politycznego, poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego, 

historii, tradycji, kultury i wielu innych czynników1.

Poradnictwo prawne i obywatelskie pojawiło się w Polsce w połowie 

lat 90. XX wieku za sprawą kontaktów polskich prawników i działaczy or-

ganizacji pozarządowych ze swoimi kolegami, ekspertami w tej dziedzi-

nie, głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. W 1995 roku 

w Warszawie powstało pierwsze Biuro Porad Obywatelskich stworzone 

przez organizację pozarządową. W kolejnych latach biura zaczęły funk-

cjonować także w innych mniejszych i większych miastach. Obecnie zrze-

szone są w Związku Biur Porad Obywatelskich, skupiającym 26 biur pro-

wadzących około 80 punktów poradniczych. BPO świadczą poradnictwo 

obywatelskie dla różnych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życio-

wej. Podobnego rodzaju wsparcia udziela stale co najmniej kilkadziesiąt 

organizacji pozarządowych niezrzeszonych w Związku Biur Porad Obywa-

telskich. Z ich pomocy najczęściej korzystają osoby o niskich dochodach, 

osoby starsze, niepełnosprawne. Organizacje docierają również ze wspar-

ciem do takich grup społecznych, które często mają utrudniony dostęp do 

innych form pomocy, na przykład Romów, więźniów, cudzoziemców czy 

osób głuchoniemych.

W 1997 roku z kolei powstała pierwsza Studencka Poradnia Prawna, 

w której studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracow-

ników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych 

osobom o niskich dochodach. Studenckie Poradnie Prawne działają przy 

wydziałach prawa i administracji publicznej i przy niepublicznych szko-

łach wyższych. Obecnie Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych sku-

pia 25 poradni prowadzących kilkadziesiąt punktów poradniczych w ca-

łym kraju. Reprezentują one nurt poradnictwa, w którego ramach porady 

świadczą również organizacje pozarządowe, najczęściej wyspecjalizowa-

ne w rozwiązywaniu określonych rodzajów problemów (np. związanych 

z prawem oświatowym, mieszkaniowym, konsumenckim) lub w pomocy 

1 Informacje o zagraniczych modelach świadczenia porad prawnych i obywatelskich zostały ze-
brane w raporcie z analizy danych zastanych przygotowanym przez Instytut Prawa i Społeczeństwa 
INPRIS. Zob. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Instytut 
Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Warszawa 2012, s. 339–386; http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/
produkty/58-raport-z-analizy-danych-zastanych, dostęp: 22.05.2013 r.
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określonym typom odbiorców (np. cudzoziemcom, kobietom, osobom nie-

pełnosprawnym).

Rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego następował sponta-

nicznie, w odpowiedzi na potrzeby obywateli, z których wielu nie dawało 

sobie rady ze zmianami dokonującymi się w Polsce po 1989 roku, a także 

ze względu na niską świadomość oraz wiedzę prawną i obywatelską Pola-

ków. PPiO opierało się w dużej mierze na organizacjach pozarządowych, 

które starały się rozwijać poradnictwo, korzystając ze wsparcia oferowa-

nego przede wszystkim przez prywatne fundacje zagraniczne i krajowe. 

Były to z reguły jednorazowe akty pomocy. Stałe wsparcie na przełomie 

XX i XXI wieku oferowała Fundacja Stefana Batorego. Obecnie jedyną in-

stytucją regularnie wspierającą poradnictwo jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności, która zajmuje się tym w ramach realizowanego od 

2002 roku programu „Obywatel i Prawo”, którego operatorem jest Insty-

tut Spraw Publicznych. Stopniowo porady prawne i obywatelskie zaczęły 

pojawiać się także w zakresie działań instytucji publicznych (dotyczy to 

przede wszystkim instytucji pomocy społecznej). Również adwokaci czy 

radcy prawni zaczęli w formie akcyjnej świadczyć poradnictwo pro bono.

Rozwój PPiO, zarówno w instytucjach publicznych, jak i podmiotach 

niepublicznych, miał i ma do tej chwili charakter dość żywiołowy, a za-

kres, formy, a przede wszystkim jakość świadczonych porad są bardzo 

zróżnicowane. Sfery tej w żaden sposób nie reguluje prawo, włącznie 

z tym, że PPiO nie zostało dotychczas zdefiniowane czy opisane w żadnej 

ustawie czy rozporządzeniu. Próbę uporządkowania poradnictwa podję-

ły dwie największe sieci poradnicze, czyli Związek Biur Porad Obywatel-

skich i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Zaowocowała ona 

wprowadzeniem standardów świadczenia porad, ale jedynie na użytek 

Biur Porad Obywatelskich i Studenckich Poradni Prawnych, przy czym 

każda z tych sieci stosuje swoje standardy udzielania porad. Środowi-

ska związane z PPiO (przy wsparciu m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) 

także podejmowały próby zainteresowania rządu uregulowaniem sfery 

poradnictwa oraz zasad i sposobów systemowego wsparcia przez pań-

stwo świadczenia usług poradniczych. Ponad dziesięcioletnie działania, 

pomimo deklaracji kolejnych rządów, a nawet opracowanych projektów 

ustaw, nie przyniosły na razie konkretnych rozwiązań. Nie ma więc nadal 

żadnego systemu zapewniającego Polakom bezpłatną informację i poradę 

prawną i obywatelską.
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Jedynym wymiernym efektem wspomnianej aktywności środowisk po-

radniczych było uwzględnienie wsparcia poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013 współfinan-

sowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegało ono 

na wsparciu finansowym wyłonionych drogą konkursową kilkudziesięciu 

projektów oferujących porady prawne i obywatelskie przede wszystkim 

tam, gdzie dotychczas nie były one dostępne. Działania podejmowane 

w ramach dofinansowanych projektów objęły 170 powiatów i są realizo-

wane głównie przez organizacje pozarządowe.

Wsparcie udzielone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwier-

dziło jednak z całą mocą wagę dotychczas nierozwiązanych problemów 

ograniczających możliwości rozwoju poradnictwa. Te problemy to prze-

de wszystkim brak systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania 

PPiO i wspierania go przez państwo oraz brak powszechnie obowiązują-

cych standardów świadczenia usług poradniczych. Okazało się także, że 

nie ma kompleksowej wiedzy na temat istniejącego potencjału porad-

nictwa, jego wsparcia oraz zapotrzebowania na tego typu usługi. Stąd 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, nadzorującym wspomniane 

konkursy dotacyjne, narodził się pomysł wdrożenia w ramach PO KL pro-

jektu systemowego, który pozwoliłby, przynajmniej częściowo, rozwiązać 

wspomniane problemy. Zaowocowało to realizacją projektu „Opracowa-

nie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce”, w którego ramach przeprowadzone 

zostały badania, których podsumowaniem jest niniejszy raport.

Projekt „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wspar-

cia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4. „Rozwój potencjału 

trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie systemowe dla trzecie-

go sektora”. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a jego liderem jest Departament Pożytku Publicznego w Mi-

nisterstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Partnerami Ministerstwa 

w realizacji Projektu są: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

(FUPP), Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), Instytut Spraw Publicz-

nych (ISP) oraz Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO).
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Jego głównym celem jest wypracowanie kierunków i zasad polityki 

państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego w Polsce. Wśród celów szczegółowych projektu znajdują się:

� pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego w Polsce, a także za granicą,

� wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania 

systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących za-

sady działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny,

� upowszechnienie wiedzy na temat możliwości i zakresu korzystania 

z bezpłatnych porad prawnych wśród przedstawicieli administracji 

rządowej i samorządowej, potencjalnych źródeł finansowania porad-

nictwa, personelu organizacji poradniczych oraz obywateli.

Projekt, realizowany w okresie od marca 2012 do sierpnia 2014 roku, 

podzielony został na trzy fazy:

� Pierwsza faza ma charakter badawczy i składa się z badań jakościo-

wych i ilościowych prowadzonych w Polsce oraz analizy danych zasta-

nych dotyczącej Polski i zagranicy. Realizacja tej fazy pozwoli zdobyć 

wiedzę na temat PPiO i jego uwarunkowań przede wszystkim w Polsce, 

ale także za granicą.

� Druga faza to opracowanie, m.in. na podstawie wyników badań prze-

prowadzonych w fazie pierwszej, modelu PPiO adekwatnego do pol-

skich warunków oraz propozycji zasad i kierunków polityki państwa 

w zakresie wzmacniania i rozwoju tego modelu. W tej fazie przygoto-

wana zostanie także mapa podmiotów świadczących PPiO i użyteczny 

poradnik dotyczący korzystania z bezpłatnego poradnictwa.

� Trzecia faza to upowszechnianie wśród przedstawicieli administracji 

publicznej, personelu organizacji poradniczych oraz obywateli dorob-

ku dwóch poprzednich faz, przede wszystkim zaś wyników przeprowa-

dzonych badań, opracowanego modelu, propozycji kierunków polityki 

państwa, mapy i poradnika. W tej fazie przewidziane zostały także do-

datkowe działania upowszechniające standardy świadczenia porad 

prawnych i obywatelskich oraz przygotowujące podmioty poradnicze 

do ich wdrożenia.

Więcej informacji na temat Projektu i aktualnego stanu jego realizacji 

można znaleźć na stronie internetowej: www.ppio.eu oraz na stronach 

internetowych lidera i partnerów Projektu.
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Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Badanie przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych było ele-

mentem pierwszej fazy realizacji projektu „Opracowanie kompleksowych 

i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego w Polsce”. Celem badania było zebranie w miarę możliwości kom-

pleksowych informacji dotyczących przede wszystkim:

� obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, 

w tym o publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących po-

rady,

� potencjalnego zapotrzebowania na porady prawne i obywatelskie ze 

strony obywateli,

� ocen świadczonych usług poradniczych przez osoby z nich korzysta-

jące,

� dotychczasowego i potencjalnego wsparcia dla podmiotów świadczą-

cych poradnictwo ze strony publicznych i niepublicznych instytucji 

i organizacji.

Badanie opierało się na triangulacji źródeł informacji, czyli opisaniu 

pewnych kwestii badawczych z punktu widzenia świadczeniodawców 

usług poradniczych, rzeczywistych i potencjalnych świadczeniobiorców 

oraz instytucjonalnego otoczenia poradnictwa. Chodziło o lepsze rozpo-

znanie badanych kwestii poprzez obejrzenie ich z różnych perspektyw, 

a także poznanie opinii badanych na temat tego, jak według nich powi-

nien wyglądać w przyszłości model PPiO.

Badanie składało się w zasadzie z czterech komponentów, realizowa-

nych w okresie od lipca do listopada 2012 roku. Implementację badania 

poprzedziło wypracowanie kompleksowej koncepcji badawczej, określa-

jącej cele i najważniejsze kwestie badawcze oraz sposób realizacji badań.

W okresie od grudnia 2012 roku do marca 2013 roku wyniki wszystkich 

zrealizowanych komponentów badawczych zostały wzajemnie porówna-

ne i przeanalizowane przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych. Na tej 

podstawie eksperci ISP oraz eksperci zewnętrzni sformułowali ostateczne 

wnioski z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje dotyczące rozwo-

ju PPiO w Polsce. Podsumowaniem wszystkich analiz jest niniejszy raport, 

który przedstawia proces badawczy, najważniejsze wyniki badań, wnioski 

i rekomendacje.

Przeprowadzone badanie dało obraz obecnego stanu poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce i jego uwarunkowań. Pozwoliło 
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przy tym zweryfikować wiele hipotez dotyczących tego, jak funkcjonuje 

poradnictwo, kto z niego korzysta i kto je wspiera. Nie oznacza to jednak, 

że ten obraz jest jednakowo ostry we wszystkich fragmentach. W przypad-

ku niektórych kwestii analizy nie dostarczyły oczekiwanych informacji, 

w innych przyniosły wyniki, których interpretacja wymaga dalszych po-

głębionych badań, a w jeszcze innych postawiły zupełnie nowe pytania 

i hipotezy wymagające weryfikacji w przyszłości. Dotyczy to zarówno 

kwestii merytorycznych (przeprowadzone badania miały bowiem w dużej 

mierze eksploracyjny charakter, pozwalający odkryć nieznane dotychczas 

oblicza PPiO), jak i samej metody badawczej. W sferze metodologii prace 

miały zupełnie pionierski charakter – wcześniej w Polsce nikt w taki spo-

sób i na taką skalę nie badał PPiO. Metoda badawcza była więc efektem 

przyjętych wstępnie założeń oraz – jak to zwykle bywa – ograniczeń wy-

nikających z uwarunkowań projektowych, przede wszystkim dotyczących 

czasu i środków przeznaczonych na realizację. Wydaje się, że badanie po-

zwoliło także przetrzeć różne ścieżki metodologiczne, wskazując zarówno 

na te, które okazały się mniej skuteczne, jak i na te, które być może należy 

podjąć w przyszłości.

Wyniki badania są na bieżąco wykorzystywane w pracach nad mode-

lem PPiO i założeniami polityki państwa wobec niego. Ponadto zebrane 

wyniki w sposób kompleksowy pozwoliły nakreślić obraz poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce i uwarunkowań jego funkcjono-

wania. Umożliwiły również zebranie opinii na temat potencjalnych kie-

runków rozwoju PPiO i jego preferowanego kształtu. Pogłębiona analiza 

wyników badania pozwoliła też sformułować wnioski i rekomendacje 

dotyczące obecnego stanu PPiO oraz kierunków jego rozwoju. Badanie 

pomogło także opracować mapę podmiotów świadczących poradnictwo 

prawne i obywatelskie w Polsce oraz poradnik opisujący zasady korzysta-

nia z bezpłatnych usług poradniczych2.

2 Mapa poradnictwa została zaprojektowana jako narzędzie ułatwiające użytkownikom odnalezie-
nie bezpłatnej pomocy prawnej i na czas trwania Projektu została udostępniona wraz z poradnikiem 
dla wszystkich zainteresowanych pod adresem internetowym: mapaporadnictwa.org.
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2.2. Koncepcja badawcza

Koncepcja badawcza zastosowana w Projekcie powstawała w wyniku 

długotrwałych konsultacji prowadzonych przez Instytut Spraw Publicz-

nych w gronie partnerów Projektu, przy udziale ekspertów ISP. Konsul-

tacje te odbywały się w okresie od kwietnia do maja 2012 roku, a w ich 

wyniku powstały trzy kolejne wersje koncepcji, z których ostatnia została 

przyjęta na posiedzeniu Rady Partnerów Projektu dnia 31 maja 2012 roku.

Podczas projektowania badania autorzy koncepcji stanęli przed kilko-

ma dylematami, z których część była jawna od samego początku prac nad 

Projektem, a część pojawiła się dopiero w ich trakcie. Główne dylematy 

dotyczyły następujących kwestii:

A. Zdefiniowanie celu badania. Z uwagi na to, że bezpłatne poradni-

ctwo prawne i obywatelskie jest tematem, który do tej pory nie był w Pol-

sce badany w sposób kompleksowy, a także dlatego że końcowy cel Pro-

jektu został nastawiony na wypracowanie rekomendacji wdrożeniowych 

dla twórców polityki państwa w tym zakresie, badanie musiało uwzględ-

nić dwa, wzajemnie ze sobą powiązane, obszary:

� diagnozę i opis obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego w Polsce,

� dostarczenie informacji, wniosków i rekomendacji (wynikłych z diag-

nozy).

Badanie miało zatem charakter:

� opisowy – miało rzetelnie scharakteryzować obecny stan poradnictwa 

i jego główne problemy, w tym także słabości i zalety oraz potencjał 

rozwojowy;

� eksploracyjny – jak wspomniano wcześniej, kwestia poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego (dostępność do tego rodzaju usług, ich 

jakość, problemy z ich udzielaniem, organizacją, finansowaniem itp.) 

nie była dotychczas przedmiotem pogłębionych analiz. Badanie miało 

zatem na celu uzyskanie danych pozwalających nie tyko na zgrubny 

opis tej działalności, lecz przede wszystkim na dokładną charaktery-

stykę możliwie szerokiego wachlarza uwarunkowań prowadzenia po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego;

� stosowalny – wyniki badania miały dostarczyć możliwie szerokie-

go i bogatego materiału informacyjnego inspirującego ekspertów 
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i pomagającego im w pracach nad stworzeniem modelu organizacji 

i prowadzenia działalności poradniczej, w tym także wypracowania 

standardów dostarczania i oceny tego rodzaju usług. Celem badania 

było także stworzenie zasobu wiedzy, który byłby przydatny do pro-

jektowania polityki państwa w tym obszarze.

W tej sytuacji, podczas projektowania badania, uwzględniono postu-

lat triangulacji metod badawczych, czyli łączenia badania ilościowego 

i jakościowego, jak również różnych perspektyw badawczych, na wszyst-

kich etapach diagnozy. Takie podejście umożliwia bowiem rozwinięcie, 

wzbogacenie i uszczegółowienie analizy, a także pozwala na wewnętrzną 

kontrolę prawidłowości stosowania przyjętych technik badawczych. Po-

nadto łączenie analiz ilościowych i jakościowych daje szansę nakreślenia 

bardziej rzeczywistego obrazu zjawisk społecznych i przezwyciężenia abs-

trakcyjności, która jest immanentną cechą badań ilościowych.

Dla uzyskania pełnego obrazu stanu poradnictwa postanowiono ob-

jąć badaniem trzy podstawowe grupy – głównych interesariuszy, którzy 

faktycznie lub potencjalnie są związani ze sposobem funkcjonowania po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, czyli:

� usługodawców – podmiotów świadczących usługi poradnictwa praw-

nego i obywatelskiego wywodzących się z każdego sektora: publicz-

nego, biznesowego, pozarządowego (wykaz rodzajów podmiotów 

ostatecznie objętych badaniem podany jest w podrozdziale 2.3);

� osób indywidualnych – potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego;

� wspierających – podmiotów z otoczenia systemu poradnictwa, także 

ze wszystkich sektorów, które w różny sposób (finansowy i pozafi-

nansowy) wspierają (lub potencjalnie mogą wspierać) usługodawców 

w świadczeniu przez nich usług poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego lub warunkują w jakimś stopniu ich działalność.

Szczegółowe cele badań, ujęte w ramach wyróżnionych obszarów ba-

dawczych, przedstawiają się następująco:
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Obszary badawcze
Źródło 

informacji

Na jakie potrzeby społeczne w dziedzinie poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego odpowiada oferta poradnictwa (z punktu widze-
nia zarówno usługodawców, jak i beneficjentów i potencjalnie 
zainteresowanych oraz otoczenia instytucjonalnego podmiotów) 
/ czy można zauważyć różnice w tym zakresie z uwagi na miejsce 
zamieszkania (miasto/wieś), płeć (ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb kobiet) oraz sytuację materialną i życiową benefi-
cjentów? 

usługodawcy, 
beneficjenci, 
wspierający 

Jaki jest zasięg terytorialny i układ geograficzny świadczonych 
porad oraz ich dostępność?

usługodawcy

Jakie czynniki wspomagają, a jakie hamują rozwój poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego?

usługodawcy,
wspierający

Jaka jest jakość, efektywność i skuteczność świadczonych usług 
poradniczych? Czy podmioty świadczące poradnictwo stosują ja-
kieś standardy? Jakie są koszty/zyski beneficjentów i podmiotów 
świadczących usługi poradnicze? 

usługodawcy, 
beneficjenci, 
wspierający 

Jaka jest trwałość świadczonych usług poradniczych (w tym 
w szczególności, jakie są czynniki decydujące o zaprzestaniu dzia-
łalności poradniczej)?

usługodawcy,
wspierający

Jak funkcjonują podmioty prowadzące poradnictwo, jakie mają 
problemy i potrzeby? Jakie są (wewnątrzsektorowe) relacje mię-
dzy podmiotami świadczącymi usługi poradnicze? Jaki jest poten-
cjał tych podmiotów w zakresie możliwości zaspokojenia popytu 
na bezpłatną pomoc prawną? 

usługodawcy, 
beneficjenci 

Jak – pod kątem potrzeb – oceniają usługi poradnicze osoby z nich 
korzystające (skuteczność, jakość, użyteczność, efektywność, 
koszty, zyski)? 

beneficjenci 

Jakie są potrzeby i preferencje dotyczące ich zaspokajania osób 
niekorzystających z poradnictwa, a także przyczyny tego, że do-
tychczas nie korzystały z porad prawnych i obywatelskich?

beneficjenci 

Czy są środowiska, grupy społeczne, których zapotrzebowanie na 
bezpłatne porady prawne i obywatelskie jest wyraźnie większe 
niż innych środowisk? 

usługodawcy, 
beneficjenci 

Jakie bariery występują w dostępie do usług dla obywateli w za-
kresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym w szcze-
gólności dla kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych? Czy są 
środowiska, grupy społeczne, które mają szczególnie utrudniony 
dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich?

usługodawcy, 
beneficjenci 

Czy w Polsce państwo / samorząd terytorialny kreuje i realizuje 
politykę wsparcia rozwoju poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego i w jaki sposób to się odbywa? Jaki jest ogólny stosunek 
instytucji publicznych (centralnych i samorządowych) do bezpłat-
nego poradnictwa prawnego? 

usługodawcy, 
wspierający 

Jaka jest skuteczność i efektywność udzielanego dotychczas 
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w tym jak 
kształtują się relacje między otoczeniem a podmiotami świadczą-
cymi usługi poradnicze, np. kryteria udzielania wsparcia, podsta-
wy prawne, charakter wspieranych działań, powiązania organiza-
cyjne itp.)? 

usługodawcy, 
wspierający 
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Jakie czynniki decydują o skuteczności i efektywności udzielo-
nego wsparcia (np. zasoby kadrowe, ilość czasu przeznaczana na 
poszczególne sprawy, charakter spraw itp.)?

usługodawcy, 
wspierający 

Jaki jest ogólny stosunek do poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego szerszego otoczenia (administracja publiczna, organizacje 
pozarządowe, społeczeństwo)? 

usługodawcy, 
beneficjenci, 
wspierający 

Jakie są relacje podmiotów udzielających poradnictwa z instytu-
cjami wymiaru sprawiedliwości, w tym z sądami powszechnymi 
i administracyjnymi (w tym analiza dot. zasadności i kierunku 
włączenia poradnictwa w system informacji prawnej)?

usługodawcy, 
wspierający 

Jakie są możliwe kierunki modelowania polityki państwa i lokal-
nych polityk publicznych w zakresie rozwoju poradnictwa praw-
nego i obywatelskiego? 

usługodawcy, 
wspierający, 
beneficjenci 

W jaki sposób w polskich realiach definiować poradnictwo praw-
ne i obywatelskie oraz kategoryzować poszczególne jego formy 
i działania? 

usługodawcy, 
wspierający 

B. Definicja poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Drugi dylemat 

wynikał niejako z pierwszego – skoro obszar bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce nie był do tej pory przedmiotem po-

głębionych badań, to autorzy koncepcji badawczej stanęli przed koniecz-

nością uprzedniego objaśniania niektórych jego elementów. Dotyczyło 

to w szczególności sprawy tak podstawowej jak zdefiniowanie samego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Polskie prawo nie podaje żad-

nego określenia, a praktycy także nie wypracowali powszechnie obowią-

zującej definicji PPiO. Wprawdzie opracowanie takiej definicji jest jednym 

z celów całego Projektu, to jednak dla celów operacyjnych (choćby po to, 

by móc określić kogo i o co należy pytać w trakcie badania) było konieczne 

opracowanie jej roboczej wersji. Definicja ta była przedmiotem dyskusji 

i sporów w gronie partnerów Projektu i ostatecznie, dla potrzeb badaw-

czych, przyjęła następującą postać:

Tabela 1. 
Pytania badawcze

Źródło: Koncepcja 
badawcza ISP, zob.: www.
ppio.eu/pl/o-projekcie/
produkty, dostęp: 
4.04.2013.
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Tabela 2. 
Najważniejsze elementy 

defi nicji poradnictwa 
wykorzystanej w badaniu

Źródło: Koncepcja 
badawcza ISP, zob.: 

http://www.ppio.eu/pl/o-
projekcie/produkty, dostęp: 

4.04.2013.

Lp. Poradnictwo prawne i obywatelskie to:

1. informacje i/lub porady

2. bezpłatne dla korzystających

3. mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu prawnego i/lub problemu 
w relacji z administracją publiczną i innymi podmiotami posiadającymi 
osobowość prawną

4. dotyczące osoby fizycznej, grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej

5. udzielane systematycznie

6. organizowane przez instytucje publiczne, uniwersyteckie poradnie prawne, 
organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty 
o charakterze korporacyjnym

7. dostępne nie tylko dla członków, pracowników lub współpracowników 
podmiotu organizującego poradnictwo

8. udzielane przez prawników i/lub przez osoby do tego przygotowane nie 
mające wykształcenia prawniczego

Powyższa definicja ma charakter opisowy i posłużyła wyłącznie do 

wskazania populacji badawczych, doboru prób oraz opracowania in-

strukcji dla badaczy. Założeniem nadrzędnym przy jej opracowaniu była 

z jednej strony chęć (i potrzeba zarazem) doprecyzowania pojęć w niej 

używanych, z drugiej strony troska o to, aby nie zawężać potencjalnego 

zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, aby uzyskać możli-

wie szeroką przestrzeń badawczą. Ostateczna definicja obu odmian po-

radnictwa (prawnego i obywatelskiego) będzie wynikiem całego Projektu 

systemowego, a same wyniki badania będą tylko jednym z elementów do 

weryfikacji oraz ewentualnego zawężenia lub rozszerzenia używanych 

w niej pojęć.

C. Harmonogram Projektu. Trzeci dylemat dotyczył pogodzenia wymo-

gów formalnych realizacji Projektu (w szczególności obowiązującego har-

monogramu) z zachowaniem minimum poprawności badawczej. Pomimo 

bardzo napiętego terminarza zaplanowano w pewnym zakresie następ-

stwo badań kolejnych populacji (usługodawcy – beneficjenci – wspierają-

cy). W obrębie każdej z grup badanie ilościowe i jakościowe realizowano 

jednak równolegle, choć w sytuacji gdy jednym z celów badania jest eks-

ploracja, dogodniejszy byłby inny schemat (np. badanie jakościowe – ba-

danie ilościowe – uzupełniające badanie jakościowe).

Wszystkie powyższe trzy kwestie były omawiane na posiedzeniach 

Rady Partnerów Projektu, a przyjęte rozwiązania zostały zapisane w osta-

tecznej wersji koncepcji badawczej.
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D. Konieczność pogodzenia rozbieżnych oczekiwań i punktów wi-

dzenia. W trakcie realizacji samych badań, w szczególności podczas prac 

nad narzędziami badawczymi, ujawnił się czwarty dylemat, wcześniej nie-

sygnalizowany przez partnerów. Były to różne, a czasem wręcz sprzeczne 

oczekiwania poszczególnych partnerów w zakresie tego, co i w jaki spo-

sób powinno być badane. Różnice w sposób naturalny wynikały z odmien-

nego umiejscowienia partnerów, rozbieżności w zakresie prowadzonej 

działalności i dotychczasowych doświadczeń. Instytut Spraw Publicznych 

starał się uwzględniać postulaty partnerów, kierując się zasadami zgod-

ności z przyjętą koncepcją badawczą oraz poprawności metodologicznej 

w połączeniu z zachowaniem rygorów realizacyjnych pozwalających prze-

prowadzić badanie zgodnie z przyjętym harmonogramem i kosztorysem. 

Mając na uwadze wymienione uwarunkowania, Instytut Spraw Publicz-

nych rozstrzygał pojawiające się spory i dylematy.

W procesie konsultacji przez partnerów narzędzi badawczych doszło 

do rozbudowania kwestionariuszy i, w efekcie – do wydłużenia czasu re-

alizacji wywiadów ilościowych. Problem ten nie stanowił dużej przeszko-

dy w przypadku kwestionariuszy, w których przewidziano modułowość 

(badanie ogólnopolskie beneficjentów i badanie CATI wspierających). 

W tym wypadku, choć całe kwestionariusze zawierały bardzo dużo pytań, 

respondenci odpowiadali tylko na te, dotyczące ich samych. Rozwiąza-

nie to miało jednak też negatywne konsekwencje, podzielone bowiem na 

moduły kwestionariusze, na dodatek ze szczegółowo rozbitymi pytania-

mi (zwłaszcza w przypadku badania F2F beneficjentów), rodziły problem 

niskiej liczebności, co na etapie analizy danych powodowało niekiedy, że 

jakiekolwiek wnioskowanie statystyczne stawało się nieuprawnione.

2 . 3 .  M e t o d o l o g i a  i  d o b ó r  p r ó b  b a d a w c z y c h

Instytut Spraw Publicznych planował, organizował i nadzorował 

przebieg całego procesu badawczego. Z uwagi na bardzo szeroki zakres 

i różnorodność badania, przyjęto w Projekcie ogólną zasadę zlecania wy-

konania prac terenowych (zebranie danych) wykonawcom zewnętrznym. 

Prace merytoryczne – opracowanie narzędzi badawczych, analiza i inter-

pretacja danych oraz opracowanie raportów – zostały wykonane przez 

ekspertów ISP.
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Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, badaniem zostały objęte 

trzy kategorie głównych interesariuszy poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego w Polsce, a w ramach każdego z nich stosowano różne metody 

i techniki badawcze. I tak:

� badanie usługodawców objęło podmioty świadczące usługi poradni-

ctwa prawnego i obywatelskiego i miało charakter zarówno ilościowy 

(wywiad telefoniczny CATI uzupełniony o wywiad internetowy CAWI), 

jak i jakościowy (pogłębione wywiady indywidualne, zogniskowane 

dyskusje grupowe oraz studia przypadków);

� badanie rzeczywistych oraz potencjalnych beneficjentów miało cha-

rakter ilościowy (bezpośrednie wywiady ankietowe F2F na próbie ogól-

nopolskiej i beneficjentów PPiO) oraz jakościowy (pogłębione wywiady 

indywidualne);

� badanie wspierających objęło zarówno podmioty prywatne, jak i pub-

liczne, pozarządowe i korporacyjne, wspierające lub potencjalnie mo-

gące wspierać poradnictwo prawne i obywatelskie; miało charakter 

ilościowy (wywiady telefoniczne CATI) oraz jakościowy (pogłębione 

wywiady indywidualne oraz zogniskowane wywiady grupowe).

Szczegółowy opis zastosowanej metodologii zawarty jest w kolejnych 

częściach raportu.

2.3.1. Badanie usługodawców

Na użytek badania przyjęto opisową definicję poradnictwa, zgodną 

z zapisem zawartym w koncepcji badawczej: poradnictwem są informacje 

i porady udzielane przez prawników, studentów prawa pod opieką praw-

ników lub przygotowanych do tego nieprawników, świadczone systema-

tycznie, udzielane osobom indywidualnym mającym problemy związane 

z prawem i (lub) relacjami z administracją publiczną, służące rozwiązaniu 

tych problemów, nieodpłatne dla osób z nich korzystających.

Jako populację badaną określono podmioty świadczące w ten sposób 

opisane poradnictwo i podzielono je na podmioty publiczne i niepub-

liczne. Na podstawie posiadanej wiedzy zdecydowano się uwzględnić 

w badaniu:

wśród podmiotów niepublicznych:

� organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo prawne i obywa-

telskie,
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� Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatel-

skich,

� Studenckie Poradnie Prawne,

� Federację Konsumentów,

� kancelarie prawne,

� związki zawodowe,

� inne podmioty;

wśród podmiotów publicznych:

� powiatowe centra pomocy rodzinie,

� ośrodki pomocy społecznej,

� miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumentów,

� biura poselskie i senatorskie,

� okręgowe inspektoraty pracy, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych,

� punkty informacyjne lub biura obsługi interesantów w sądach,

� urzędy marszałkowskie,

� urzędy wojewódzkie,

� inne podmioty.

Należy podkreślić, że wybór ww. typów podmiotów dokonany został 

w oparciu o przyjętą w koncepcji badawczej definicję PPiO. Jednak dy-

lematy, o których mowa była powyżej, a przede wszystkim szczątkowa 

wiedza dotycząca praktyki poradniczej, spowodowały, że był to wybór 

arbitralny i, jak się okazało w toku badań, nie zawsze trafny. Dotyczy to 

badanych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, które nie zajmują 

się PPiO, a także związków zawodowych, które, jak się okazało, w większo-

ści świadczą poradnictwo dla swoich członków.

Dla tak określonej populacji została stworzona baza adresowa (we 

współpracy m.in. z partnerem Projektu – Instytutem Prawa i Społeczeń-

stwa INPRIS), która liczyła łącznie 4979 rekordów, w tym 4438 jednostek 

publicznych (89%) i 541 jednostek niepublicznych (11%). Baza ta nie została 

zweryfikowana i nie dawała pewności, czy przy tak określonej definicji 

populacji wszystkie typy podmiotów lub wszystkie podmioty danego 

typu (na przykład czy wszystkie związki zawodowe lub biura poselskie) 

rzeczywiście świadczą usługi poradnictwa prawnego lub obywatelskie-

go. Jednym z zadań realizacyjnych było zatem także określenie stopnia 

powszechności poradnictwa w poszczególnych typach podmiotów, pełne 
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badanie zaś przeprowadzano wyłącznie z podmiotami, które takie porad-

nictwo faktycznie świadczą.

2.3.1.1. Wywiady telefoniczne CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

Podstawowe badanie ilościowe usługodawców przeprowadzono 

metodą wywiadów telefonicznych na próbie N=450 podmiotów. Próba 

została dobrana z opisanej powyżej bazy i miała charakter warstwowo-

-losowy, przy czym warstwą był typ podmiotu (podmioty publiczne vs nie-

publiczne), a w ramach każdej warstwy wyróżniono podwarstwy, a w nich 

losowanie miało charakter systematyczny. Podział próby pomiędzy war-

stwy nie był proporcjonalny – z uwagi na dominację w bazie podmiotów 

sektora publicznego założono, że w próbie znajdzie się 360 podmiotów 

publicznych (80%) i 90 podmiotów niepublicznych (20%). Decyzja ta była 

podyktowana chęcią zapewnienia w próbie możliwie dużego udziału 

podmiotów niepublicznych. Większe, niż przyjęto, skrzywienie proporcji 

nie było możliwe ze względu na ograniczoną liczebność bazy podmiotów 

niepublicznych i ryzyko niezrealizowania większej próby niż N=90. Podob-

ną zasadę nieproporcjonalnego doboru zastosowano w obrębie każdej 

warstwy przy podziale próby pomiędzy poszczególne podwarstwy (w celu 

ograniczenia udziału jednostek dominujących).

Ostatecznie zrealizowano 450 wywiadów, w tym 359 – w warstwie 

podmiotów publicznych i 91 – w warstwie podmiotów niepublicznych. 

Respondentem udzielającym informacji była za każdym razem osoba de-

cyzyjna w danym podmiocie.

2.3.1.2. Badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview)

Wywiad telefoniczny został uzupełniony badaniem ilościowym zrea-

lizowanym przez Internet. Badanie to miało charakter uzupełniający i po-

szerzający wiedzę zebraną w trakcie wywiadów telefonicznych opisanych 

wyżej. W badaniu internetowym wzięli udział respondenci wcześniej prze-

badani w badaniu CATI, którzy w trakcie wywiadu telefonicznego wyrazili 

zgodę na kontynuację badania w formie dodatkowego kwestionariusza 

internetowego. Łącznie w ten sposób uzyskano 100 ankiet, które zostały 

poddane analizie.
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2.3.1.3. Procedura ważenia wyników badania CATI i CAWI

Uzyskaną w badaniu próbę poddano następnie statystycznej procedu-

rze ważenia, tak aby dostosować strukturę poszczególnych podmiotów 

do struktury w założonej populacji na poziomie poszczególnych woje-

wództw, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze stwierdzonych 

w trakcie badania telefonicznego poziomów penetracji świadczenia po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego. Utworzone wagi obejmują obser-

wacje zarówno z CATI, jak i CAWI. Wagi mają charakter poststratyfikacyjny, 

czyli korygujący łączny rozkład województw i typów jednostek w próbie 

do rozkładu w populacji3.

2.3.1.4. Badanie jakościowe

Indywidualne wywiady pogłębione

Dobór respondentów do pogłębionych wywiadów indywidualnych 

został dokonany na podstawie dwóch kryteriów:

a) zróżnicowanie zakresu i sposobu świadczenia poradnictwa w poszcze-

gólnych typach podmiotów – jako podstawowe założenie przyjęto, 

że zróżnicowanie to jest mniejsze wśród podmiotów publicznych, 

a większe pośród podmiotów niepublicznych. W tej pierwszej grupie 

uznano z kolei, że większe zróżnicowanie dotyka jednostek z systemu 

pomocy społecznej, a najmniejsze – oddziałów Państwowej Inspekcji 

Pracy. W grupie podmiotów niepublicznych największe zróżnicowanie 

przypisano organizacjom pozarządowym, a najmniejsze – biurom par-

lamentarzystów oraz Studenckim Poradniom Prawnym;

b) zróżnicowanie regionalne – założono, że w próbie powinny znaleźć się 

od dwóch do trzech podmiotów mających siedzibę w każdym z regio-

nów. Jedynie w przypadku Mazowsza, z uwagi na to, że w Warszawie 

mieści się centrala wielu podmiotów działających na skalę ogólno-

polską, liczbę badanych podmiotów przyjęto na poziomie od pięciu 

do ośmiu instytucji. Dodatkowo, tam gdzie było to możliwe i zasadne, 

wprowadzano regułę zróżnicowania wielkości miejscowości w przy-

3 Szczegóły zarówno procedury doboru próby, jak i ważenia zawarte są w raporcie: G. Makowski 
(red.), Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 5–11. http://isp.org.pl/uploads/fi lemanager/pliki/poradni-
ctwo/RaportISPUsugodawcy14.03.13.pdf, dostęp 11.06.2013 r.
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padku jednostek z tej samej kategorii, aby objąć badaniem także pod-

mioty aktywne na terenach wiejskich.

Badanie jakościowe zdecydowano się poszerzyć o instytucje central-

ne, które z uwagi na swój wyjątkowy i indywidualny charakter zaburzy-

łyby obraz badania ilościowego. Dotyczyło to: Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecz-

nika Praw Pacjenta, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Rzecznika Praw Oby-

watelskich.

Ostatecznie zrealizowano 40 pogłębionych wywiadów indywidual-

nych w podziale na:

� 22 respondentów z instytucji publicznych – cztery wywiady z pra-

cownikami gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, 

cztery z pracownikami powiatowego  centrum pomocy rodzinie, trzy 

z pracownikami sądów, dwa z rzecznikami praw konsumentów, trzy 

z pracownikami biur poselskich i senatorskich oraz sześć wywiadów 

z pracownikami innych instytucji (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, urzędu 

marszałkowskiego, urzędu wojewódzkiego);

� 18 respondentów z instytucji niepublicznych – osiem wywiadów 

z pracownikami organizacji pozarządowych, sześć ze związkowcami, 

dwa wywiady z pracownikami Studenckich Poradni Prawnych i dwa – 

z prawnikami z kancelarii prawnych.

Podmioty, z których pracownikami zostały przeprowadzone wywia-

dy, były dobierane losowo z bazy dostarczonej przez INPRIS (tej samej, 

która posłużyła jako źródło próby do badań ilościowych). Sama proce-

dura losowania musiała być powtarzana z uwagi na odmowy udziału 

w badaniu.

Studia przypadków

Na studia przypadków składały się pogłębione wywiady indywidual-

ne z pracownikami podmiotu prowadzącego poradnictwo, jego klientami 

oraz z przedstawicielami instytucji wspierających ten konkretny podmiot 

(łącznie od 10 do 15 wywiadów) oraz analiza dokumentów podmiotu (ze-

stawienia prowadzonych porad, kartoteki, statystyki, monitoring prowa-

dzony przez jednostkę, obowiązujące standardy, dane rejestrowe i finan-

sowe itp.) i analiza dokumentów podmiotów wspierających (w zakresie 
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udzielanego wsparcia). Badanie zostało zrealizowane wyłącznie wśród 

organizacji pozarządowych. Dobierano je z uwzględnieniem zróżnicowa-

nia geograficznego. W otrzymanej próbie znalazły się zarówno podmioty 

finansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

jak i takie, które nie są objęte tym wsparciem. Zrealizowano 10 studiów 

przypadków w podziale na:

� Biura Porad Obywatelskich (3),

� fundacje (3),

� stowarzyszenia (3),

� kluby Federacji Konsumentów (1).

Organizacje wybrano losowo z przygotowanej przez Instytut Prawa 

i Społeczeństwa INPRIS (tej samej, która posłużyła jako źródło próby do 

badań ilościowych), przy czym wykluczono z niej podmioty wylosowane 

do realizacji pogłębionych wywiadów indywidualnych.

Zogniskowane dyskusje grupowe

Zogniskowane dyskusje grupowe zostały przeprowadzone w gronie 

przedstawicieli usługodawców, ekspertów i partnerów Projektu. W dwóch 

dyskusjach wzięło udział łącznie 19 osób, a odbyły się one 30 lipca i 2 sierp-

nia 2012 roku w Warszawie. 

2.3.2. Badanie beneficjentów

Badaniem objęto, zgodnie z przyjętą koncepcją badawczą, zarówno 

osoby korzystające, jak i niekorzystające z poradnictwa. W związku z tym 

zrealizowano dwa badania ilościowe: na próbie ogólnopolskiej obywateli 

polskich oraz na próbie beneficjentów instytucji udzielających usług po-

radnictwa.

2.3.2.1. Badanie ilościowe – próba ogólnopolska

Populacją objętą badaniem ogólnopolskim były osoby w wieku 18 

i więcej lat, mieszkające w Polsce, a założeniem badawczym było okre-

ślenie udziału osób korzystających oraz niekorzystających z usług porad-

nictwa w społeczeństwie polskim i określenie okoliczności związanych 

z obiema sytuacjami. Próba badawcza musiała zatem spełniać kryterium 

reprezentatywności dla populacji polskiej osób w wieku 18 i więcej lat, 
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a sam dobór musiał być losowy, aby uzyskane wyniki można było ekstra-

polować na całą populację.

Badanie zrealizowano na próbie losowo-warstwowej (warstwą były 

województwa, każde podzielone na podwarstwy według klas wielkości 

miejscowości), dzięki której uzyskano strukturę próby identyczną ze struk-

turą populacji ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszka-

nia i województwo, a sam dobór respondentów w terenie był realizowany 

zgodnie z regułą random route. Konkretne miejsca realizacji terenowej 

były losowane ze spisu ulic – wykorzystano do tego celu bazę adresową 

stworzoną na podstawie bazy Poczty Polskiej, opartej na kodach poczto-

wych Oficjalnego Spisu Pocztowych Numerów Adresowych (PNA) dla Pol-

ski (kody pocztowe dla wszystkich miejscowości będących w krajowym 

rejestrze urzędowym pochodzą z podziału terytorialnego kraju TERYT, 

prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny). Samo losowanie miało 

charakter systematyczny i odbywało się w podwarstwach, którymi były 

województwa i miejscowości z ich terenu. Dla każdej klasy wielkości miej-

scowości adresy były losowane z wykorzystaniem liczby losowej uwzględ-

niającej wielkość populacji i założonej próby.

W ramach wylosowanych ulic ankieter miał do zrealizowania wiązkę 

wywiadów, sam dobór respondentów był zaś realizowany zgodnie z re-

gułą random route – ankieter na wylosowanej ulicy rozpoczynał pracę od 

losowo wybranego pierwszego adresu, a następnie poruszał się po ulicy 

zgodnie ze ściśle określonym algorytmem poruszania się i wyboru kolej-

nych adresów (algorytm określał kierunek poruszania się ankietera, wybór 

kolejnych adresów, a w wypadku adresów z wieloma gospodarstwami do-

mowymi, jak bloki mieszkalne – wybór konkretnych mieszkań).

Powyższa procedura doboru próby i jej realizacji w terenie zapewnia 

wspomniane wcześniej warunki reprezentatywności i losowości.

Struktura założona populacji została określona na podstawie wyników 

Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego przez Główny Urząd 

Statystyczny w 2011 roku. Struktura rzeczywista zrealizowanej próby zosta-

ła przeważona, dzięki czemu uzyskano strukturę próby identyczną ze struk-

turą populacji ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości zamieszka-

nia i województwo. Wszystkie analizy wykonano na próbie przeważonej.

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadów 

bezpośrednich face to face przy zastosowaniu kwestionariusza papiero-

wego (PAPI). W wypadku dłuższych kafeterii odpowiedzi (powyżej sześciu 
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odpowiedzi) ankieterzy posługiwali się kartami odpowiedzi do poszcze-

gólnych pytań. Zrealizowano, zgodnie z założeniami, 1050 wywiadów.

2.3.2.2. Badanie ilościowe – próba osób korzystających z usług poradnictwa

Badanie ogólnopolskie było planowane przy założeniu, że w społe-

czeństwie polskim odsetek osób, które korzystały z bezpłatnego poradni-

ctwa prawnego i obywatelskiego, jest niewielki (szacowano go na poniżej 

10%). Z tego powodu przewidziano osobne badanie osób korzystających 

z takich usług.

Z uwagi na to, że nie istnieje baza osób korzystających z bezpłatnych 

usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego, zdecydowano się zrealizo-

wać badanie na próbie celowej beneficjentów poszczególnych placówek 

świadczących takie usługi. Placówki te dobrano na podstawie danych 

uzyskanych w badaniu usługodawców – wybrano takie podmioty, które, 

według własnych deklaracji, udzielają porad średnio co najmniej 40 oso-

bom miesięcznie. Spośród tego grona wybrano 40 placówek, z uwzględ-

nieniem ich zróżnicowania terytorialnego (tak aby objąć różne regiony 

i miejscowości o zróżnicowanej liczbie mieszkańców) i zróżnicowania 

typologicznego, czyli podmioty o różnym charakterze – były to zarówno 

podmioty publiczne (jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie, powiatowi rzecznicy konsumentów, oddziały Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, oddziały Państwowej Inspekcji Pracy, biura 

poselskie), jak i podmioty niepubliczne (jak Biura Porad Obywatelskich, 

związki zawodowe, kluby Federacji Konsumentów, różnego typu organiza-

cje pozarządowe). Pominięcie w tej ostatniej grupie Studenckich Poradni 

Prawnych wynikało z faktu, że w okresie realizacji terenowej, która przy-

padła na miesiące letnie, zawieszają one swoją działalność. Do wywiadów 

byli rekrutowani klienci wskazanych placówek wychodzący z ich siedzib.

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadów 

bezpośrednich face to face przy zastosowaniu kwestionariusza papiero-

wego (PAPI). W wypadku dłuższych kafeterii odpowiedzi (powyżej sześciu 

odpowiedzi) ankieterzy posługiwali się kartami odpowiedzi do poszcze-

gólnych pytań.

Ostatecznie zrealizowano 201 wywiadów, przy czym rozpiętość liczby 

wywiadów zrealizowanych pod każdą z placówek wahała się od 0 do 12 

wywiadów (początkowo planowano realizację średnio 5 wywiadów pod 
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każdą placówką) – miało to związek z rzeczywistą liczbą osób korzystają-

cych z usług tych placówek w okresie realizacji wywiadów.

2.3.2.3. Narzędzie badawcze do badania ilościowego

W obu badaniach użyto wystandaryzowanych narzędzi – kwestiona-

riuszy zawierających pytania zarówno zamknięte, jak i otwarte – wiele 

pytań w obu narzędziach było identycznych, aby zapewnić porównywal-

ność uzyskanych wyników. Narzędzia badawcze zostały poddane pilota-

żowi, aby sprawdzić czas realizacji jednego wywiadu – zależnie od liczby 

i złożoności problemów prawnych, z jakimi stykał się respondent, wyno-

sił on średnio od 72 do nawet 125 minut. W ostatecznych wersjach obu 

narzędzi przyjęto rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu wywiadu. 

Kodowanie pytań otwartych dotyczących rodzajów spraw, z którymi zgła-

szają się klienci poradnictwa, odbywało się przy udziale doświadczonego 

prawnika.

2.3.2.4. Badanie jakościowe

Badanie jakościowe miało postać indywidualnych wywiadów pogłę-

bionych. Kryterium doboru respondenta obejmowało kontakt badanego 

w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z usługodawcami udzielającymi bez-

płatnych porad prawnych lub obywatelskich oraz profil usługodawcy, 

z którego usług korzystał badany (były to miejskie ośrodki pomocy spo-

łecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, stowarzyszenia, fundacja, 

biuro poselskie, inspektorat pracy oraz biura porad konsumenckich – 

w sumie 13 różnych instytucji zlokalizowanych w miejscowościach różnej 

wielkości). Łącznie zrealizowano 25 indywidualnych wywiadów pogłębio-

nych w okresie od 9 do 31 sierpnia 2012 roku. Średni czas realizacji jednego 

wywiadu wynosił około 65 minut.

2.3.3. Badanie wspierających

Badaniem objęto populację zdefiniowaną jako instytucje i organiza-

cje, które wspierają lub potencjalnie mogą wspierać podmioty świad-

czące bezpłatne porady prawne i obywatelskie. Na podstawie wiedzy 

i doświadczeń partnerów Projektu oraz wcześniej prowadzonych badań 
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podmiotów świadczących poradnictwo wytypowano wiele rodzajów ta-

kich podmiotów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Przy czym, 

podobnie jak w badaniu usługodawców, wybór typów podmiotów do ba-

dania oparty był na ograniczonej wiedzy dotyczącej praktyki wspierania 

PPiO. Na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji, bazy danych sto-

warzyszenia Klon/Jawor, Internetu oraz wyników badania usługodawców 

stworzono listę instytucji, którą następnie zweryfikowano pod kątem da-

nych teleadresowych oraz nazwisk osób decyzyjnych. W efekcie powstała 

baza podmiotów, z której pobierano próby badawcze. Obejmowała ona:

� podmioty publiczne:

– ministerstwa i wybrane urzędy centralne – 22 (urzędy centralne, 

w których kompetencjach z największym prawdopodobieństwem 

mogło się pojawić wsparcie dla podmiotów świadczących poradni-

ctwo, takie jak: Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowa-

nia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich);

– urzędy wojewódzkie – 16;

– urzędy marszałkowskie – 16;

– samorządy powiatowe – 379;

– samorządy gminne – 2479;

– powiatowe urzędy pracy – 343 (choć są formalnie podległe samo-

rządom powiatu, to postanowiono je potraktować osobno ponie-

waż realizują przede wszystkim programy rządowe w obszarze 

rynku pracy i w tym zakresie są stosunkowo niezależne od władz 

powiatowych);

� podmioty niepubliczne:

– organizacje prawników – 66 (samorządy adwokatów, radców praw-

nych i notariuszy, Krajowa Rada Notarialna oraz izby notarialne, 

Naczelna Rada Adwokacka oraz okręgowe rady adwokackie, Krajo-

wa Rada Radców Prawnych oraz okręgowe izby radców prawnych, 

inne organizacje krajowe zrzeszające prawników: Krajowa Rada Są-

downictwa, Stowarzyszenie Doradców Prawnych, Stowarzyszenie 

Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Sędziów 

Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Themis, Zrzeszenie Prawników 

Polskich);

– uczelnie wyższe – 24 (publiczne i prywatne wyższe uczelnie, na któ-

rych funkcjonują wydziały prawa, niezależnie od statusu, ze wzglę-
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du na swoją autonomię i specyfikę działania zaliczone zostały do 

podmiotów niepublicznych);

– organizacje pozarządowe – 367 (wybrano te, które wspierają dzia-

łalność innych podmiotów mających osobowość prawną).

Łącznie baza liczyła 3712 podmiotów, w tym 3255 publicznych (88%) 

i 457 niepublicznych (12%).

2.3.3.1. Badanie ilościowe

Badanie ilościowe zostało zrealizowane metodą wywiadów telefo-

nicznych (CATI). Próba do badania została dobrana z opisanej wyżej bazy 

i miała charakter losowo-warstwowy (jako warstwę przyjęto typ podmio-

tu: publiczny vs niepubliczny). Dobór jednostek do próby w obrębie każdej 

warstwy miał charakter losowania systematycznego. Z uwagi na prawie 

siedmiokrotną przewagę podmiotów publicznych nad niepublicznymi, 

podział liczebności próby pomiędzy warstwy miał charakter niepropor-

cjonalny – założono, że przeprowadzonych zostanie 100 wywiadów w jed-

nostkach niepublicznych i 350 – w jednostkach publicznych.

Respondenci dobierani byli według przygotowanej wcześniej in-

strukcji. Zgodnie z nią, respondentami byli decydenci lub osoby najlepiej 

zorientowane we wsparciu udzielanym przez badany podmiot. W insty-

tucjach publicznych byli to najczęściej sekretarze gmin, dyrektorzy (na-

czelnicy) lub inne osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. W przypadku podmiotów niepublicznych natomiast wy-

wiady przeprowadzono z członkami władz lub osobami odpowiedzialnymi 

za działania, programy (projekty) wsparcia (dyrektorami, koordynatorami, 

kierownikami projektów).

Zrealizowano łącznie 450 wywiadów w założonym podziale pomiędzy 

warstwami, przy czym w warstwie podmiotów publicznych najwięcej było 

wywiadów z przedstawicielami samorządów gminnych (260 wywiadów 

na 350 wszystkich), a w warstwie podmiotów niepublicznych z przedsta-

wicielami organizacji pozarządowych (93 wywiady na 100 wszystkich wy-

wiadów).
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2.3.3.2. Badanie jakościowe

Badanie jakościowe miało postać indywidualnych wywiadów pogłę-

bionych, zogniskowanych dyskusji grupowych oraz panelu ekspertów. Do-

bór respondentów do wywiadów indywidualnych miał charakter celowy, 

a jego kryterium było zróżnicowanie według typu podmiotów (z zachowa-

niem proporcji zbliżonych do tych zastosowanych w badaniu ilościowym). 

Uwzględniono także informacje pochodzące od partnerów Projektu oraz 

dane z badania usługodawców (m.in. dwie firmy prywatne zidentyfiko-

wane w tym badaniu). Zrealizowano łącznie 50 pogłębionych wywiadów 

indywidualnych – 18 wywiadów z przedstawicielami podmiotów niepub-

licznych i 32 wywiady z przedstawicielami podmiotów publicznych.

Przeprowadzono także dwie dyskusje grupowe w gronie przedstawi-

cieli podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych wspierają-

cych poradnictwo prawne i obywatelskie, w tym także partnerów Projek-

tu (w sumie 15 osób). Dyskusje te odbyły się 3 i 4 października 2012 roku 

w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

Do badań jakościowych także dobierano osoby decyzyjne w swoich 

jednostkach, według tej samej reguły jak w badaniu ilościowym.

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 eks-

pert 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

 w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

2 . 4 .  P r z e b i e g  b a d a n i a

Niezwykle wymagający i intensywny harmonogram realizacji badania 

przyjęty w ramach Projektu wymusił konieczność modyfikacji standardo-

wej procedury badawczej i, jak się okazało, w pewnym stopniu wpłynął 

na jego przebieg. Przystępując do badania empirycznego, Instytut Spraw 

Publicznych nie dysponował informacjami pochodzącymi z analizy da-

nych zastanych, musiał zatem polegać w dużej mierze na dotychczaso-
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wej wiedzy ekspertów zajmujących się problematyką poradnictwa. Na-

pięty harmonogram nie pozwalał też na zachowanie sekwencji badaw-

czej umożliwiającej wykorzystanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych 

badaniach przy opracowywaniu narzędzi badawczych do badań jeszcze 

nierozpoczętych. Przypomnijmy, że harmonogram badania terenowe-

go pierwotnie podzielony był na trzy główne etapy: (1) usługodawców, 

(2) beneficjentów oraz (3) wspierających.

Z konieczności prace związane z badaniem ilościowym oraz jakoś-

ciowym dla każdej z wymienionych grup badanych realizowane były 

równolegle. Ponadto, tylko w niewielkim zakresie udało się wykorzystać 

wyniki wcześniejszych badań do celów badania dopiero planowanego, 

to znaczy informacje o źródłach pomocy dla podmiotów świadczących 

poradnictwo, uzyskane w trakcie realizacji badania usługodawców, wy-

korzystano do uzupełnienia próby celowej do badania IDI wspierających. 

Opisane wyżej warunki brzegowe ograniczyły zatem potencjalne korzyści 

wynikające z kumulacji wiedzy w poszczególnych etapach badań, które 

wskutek niewystarczających zasobów czasowych nie następowały po so-

bie, ale schodziły się w czasie z poprzedzającymi je etapami.

Do realizacji badania ilościowego we wszystkich trzech etapach 

badania oraz badania jakościowego w ramach badania beneficjen-

tów wybrano w trybie postępowania ofertowego firmę Quality Watch 

Sp. z o.o. (dalej: „Podwykonawca”). Równolegle Instytut Spraw Publicz-

nych przeprowadził rekrutację na badaczy jakościowych realizujących 

wywiady IDI i studia przypadku w ramach badania usługodawców oraz 

wywiady IDI w ramach badania wspierających. Badanie rozpoczęło się 

w lipcu i trwało do listopada 2012 roku. Wszystkie badania ilościowe 

oraz wywiady IDI poprzedzone zostały pilotażem narzędzi badawczych. 

Przebieg i wnioski z realizacji pilotażów opisywane były w osobnych 

sprawozdaniach, na podstawie których wprowadzono później korekty 

do narzędzi badawczych. Zrealizowany harmonogram wszystkich badań 

szczegółowo przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. 
Szczegółowy harmonogram 
prac badawczych 
w okresie lipiec–listopad 
2012 r., podział badań 
i pochodzenie danych

Źródło: Quality Watch 
Sp. z o.o., Instytut Spraw 
Publicznych.

Etap badania Rodzaj badania Okres 
realizacji

Akronimy przyję-
te w raporcie

Pochodzenie 
danych

1. Badanie 
usługodaw-
ców wśród 
podmiotów 
świadczą-
cych PPiO

Badanie zrealizowane 
metodą wywiadu 
telefonicznego (CATI) 
na próbie N=450

12.07–31.07 CATI_USŁUGO-
DAWCY

Quality Watch 
Sp. z o.o.

Badanie zrealizowane 
metodą ankiety in-
ternetowej (CAWI) na 
próbie N=100

20.07–30.07 CAWI_USŁUGO-
DAWCY

Quality Watch 
Sp. z o.o.

Realizacja 40 indywi-
dualnych wywiadów 
pogłębionych (IDI)

2.07–30.08 IP_IDI1 – IP_IDI40 Instytut Spraw 
Publicznych

Realizacja 10 studiów 
przypadku (case study)

2.07–23.10 IP_CS1 – IP_CS10 Instytut Spraw 
Publicznych

Realizacja dwóch 
zogniskowanych 
wywiadów grupowych 
(FGI)

30.07–2.08 FGI_1IP – FGI_2IP Instytut Spraw 
Publicznych

Realizacja indywidu-
alnych wywiadów 
pogłębionych (IDI) 
na próbie N=15 biur 
obsługi interesantów 
w sądach

1.10–14.10 BOI1 – BOI15 Quality Watch 
Sp. z o.o.

2. Badanie 
osób indy-
widualnych 
korzystają-
cych i nieko-
rzystających 
z poradni-
ctwa PPiO

Badanie zrealizowane 
metodą wywiadów 
bezpośrednich (F2F) 
na próbie ogólnopol-
skiej N=1050 

30.07–18.08 F2F_BENEFICJEN-
CI_OGÓLNOPOL-
SKA

Quality Watch 
Sp. z o.o.

Badanie zrealizowane 
metodą wywiadów 
bezpośrednich (F2F) 
na próbie beneficjen-
tów PPiO N=201

30.07–18.08 F2F_BENEFICJEN-
CI_PPiO

Quality Watch 
Sp. z o.o.

Realizacja 25 indywi-
dualnych wywiadów 
pogłębionych na 
próbie N=25 osób 
korzystających

09.08–31.08 B_IDI1 – B_IDI25 Quality Watch 
Sp. z o.o.

3. Badanie
wspierają-
cych PPiO

Badanie zrealizowane 
metodą wywiadu 
telefonicznego (CATI) 
na próbie N=450

7.09–21.09 CATI_WSPIERA-
JĄCY

Quality Watch 
Sp. z o.o.

Realizacja indywidu-
alnych wywiadów 
pogłębionych (IDI) na 
próbie N=50

3.09–26.10 IW1 – IW50 Instytut Spraw 
Publicznych

Realizacja dwóch 
zogniskowanych 
wywiadów grupowych 
(FGI)

3.10–4.10 
 

FGI1_IW – FG2_IW Instytut Spraw 
Publicznych

Panel ekspertów 20.11 PAN_IW Instytut Spraw 
Publicznych
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Tabela 4. 
Średnia długość trwania 

wywiadów ilościowych  

Źródło: Quality Watch 
Sp. z .o.o.

Instytut Spraw Publicznych jako zleceniodawca badania odpowie-

dzialny był za dostarczenie Podwykonawcy narzędzi badawczych, wytycz-

nych do doboru próby oraz operatu losowania w postaci baz danych na 

potrzeby badań ilościowych usługodawców i wspierających. Bazy podmio-

tów świadczących poradnictwo oraz wspierających zostały przygotowane 

w oparciu o dane zebrane przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, 

partnera w Projekcie. W przypadku badania na próbie losowej beneficjen-

tów wyselekcjonowano też dla Podwykonawcy listę 40 instytucji i organi-

zacji, w których siedzibach ankieterzy rekrutowali swoich respondentów.

W procesie konsultacji narzędzi uległy one znacznemu rozszerzeniu 

w stosunku do pierwotnie zakładanej liczby pytań, na wyraźne życzenie 

pozostałych uczestników Projektu. Dotyczyło to zwłaszcza kwestionariu-

szy do badań F2F beneficjentów, ale także ankiet w badaniach CATI i CAWI 

usługodawców oraz CATI wspierających. Miało to swoje konsekwencje 

m.in. w postaci przedłużenia się okresu przygotowywania badań. Na 

potrzeby telefonicznych wywiadów ze wspierającymi dodatkowo zob-

ligowano ankieterów do korzystania z instrukcji doboru respondentów 

opracowanej przez ISP. W trosce o maksymalną trafność doboru respon-

dentów i zagwarantowanie wysokiego response rate sporządzono wiele 

wskazówek dla ankieterów, które zostały poparte doświadczeniami au-

torów narzędzia, w jaki sposób pozyskiwać adekwatnych rozmówców do 

badania, kontaktując się z instytucjami.

Realizowane badanie ilościowe Średni czas trwania jednego 
wywiadu (w minutach)

CATI_USŁUGODAWCY 40 

F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA 
[niekorzystający]

25 

F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA 
[korzystający]

55 

F2F_BENEFICJENCI_PPiO 45 

CATI_WSPIERAJĄCY
[świadczący wsparcie]

40 

CATI_WSPIERAJĄCY
[nieświadczący wsparcia]

15 
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Tabela 5.
Średnia długość trwania 
wywiadów jakościowych

Źródło: Quality Watch 
Sp. z .o.o., Instytut Spraw 
Publicznych.

Realizowane badanie jakościowe Średni czas trwania jednego wywiadu 
(w minutach)

IP_IDI1 – IP_IDI40 60 

IP_CS1 – IP_CS10 40 

BOI1 – BOI15 30–40 

B_IDI1 – B_IDI25 65 

IW1 – IW50 47 

W trakcie realizacji badania wielokrotnie pojawiała się też potrzeba 

uzupełniania i modyfikacji pierwotnie dobranej próby, zarówno w przy-

padku wywiadów ilościowych, jak i jakościowych. Ponieważ badanie 

miało charakter ogólnopolski, koordynacja prac badaczy jakościowych 

sprawiała trudności także natury logistycznej. W obliczu konieczności 

zamiany miejsc wywiadów pilnowano, aby zachować równomierny roz-

kład terytorialny wywiadów realizowanych w określonej proporcji między 

poszczególnymi regionami czy województwami kraju.

Podwykonawca zdawał relację z całego przebiegu badania w osob-

nych raportach. Także badacze jakościowi zobowiązani byli składać 

sprawozdania ze stanu realizacji swoich prac oraz o napotkanych trud-

nościach. Natomiast nad realizacją badania FGI zespół badawczy za-

chował bezpośrednią kontrolę. Wszystkie wywiady grupowe odbyły się 

w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Moderatorzy do-

starczyli następnie transkrypcje i raporty ze zrealizowanych przez siebie 

wywiadów.

Każdy z trzech etapów badania został podsumowany w osobnym 

raporcie cząstkowym autorstwa ekspertów Instytutu Spraw Publicz-

nych. Raporty poddawane były dodatkowo konsultacjom z pozostałymi 

partnerami oraz recenzjom eksperta zewnętrznego, na podstawie tych 

recenzji wprowadzano zasadne poprawki i uzupełnienia. Po zakończeniu 

badania wybrane wyniki i ich możliwe interpretacje przedyskutowane 

zostały podczas dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) 

w dniach 17 grudnia 2012 roku i 7 stycznia 2013 roku, na które zapro-

szono osoby odznaczające się wiedzą i doświadczeniem z zakresu PPiO. 

Przebieg dyskusji w ramach obu wywiadów spisano i podsumowano 

oddzielnym raportem.
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Tabela 6. 
Efekt realizacji wywiadów 

CATI przeprowadzonych 
w ramach badania 

usługodawców wśród 
urzędów marszałkowskich 

i wojewódzkich

Źródło: Quality Watch 
Sp. z o.o.

2 . 5 .  N a p o t k a n e  p r o b l e m y

2.5.1. Badanie usługodawców

Dobór próby i realizacja badań ilościowych

Głównym problemem okazały się punkty obsługi interesantów w są-

dach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, których pierwotnie w pró-

bie N=450 miało znaleźć się 55. Niemal wszystkie sądy, z którymi skon-

taktował się Podwykonawca, oświadczyły, że nie świadczą poradnictwa 

rozumianego zgodnie z definicją zawartą we wstępie do ankiety, dlatego 

odmawiają udziału w badaniu. Niektóre z nich przesyłały w tej sprawie 

oficjalne pisma.

Podobna bariera pojawiła się też w przypadku urzędów wojewódzkich 

oraz urzędów marszałkowskich, które zgodnie deklarowały, że nie prowa-

dzą poradnictwa dla obywateli, w nielicznych przypadkach przyznawały 

się jedynie do świadczenia poradnictwa na rzecz instytucji lub, wyjątko-

wo, dla własnych pracowników. Deklaracje przedstawicieli urzędów zbie-

ra poniższa tabela, niemniej nie rozwiewa to zasadniczych wątpliwości 

dotyczących praktyki działania tych jednostek4.

Typ instytucji
Liczba 

w bazie
Obdzwo-

nione

Brak porad-
nictwa dla 
obywateli

Odmowa 
udziału 

w badaniu

Poradnic-
two dla 

instytucji

Poradnictwo 
dla swoich 

pracowników

Urzędy woje-
wódzkie

16 16 11 3 2 0

Urzędy mar-
szałkowskie

16 16   8 4 3 1

Badanie spełniło zatem funkcję eksploracyjną także w tym sensie, że 

pozwoliło na zidentyfikowanie kategorii podmiotów, które formalnie nie 

przyznają się do świadczenia poradnictwa. Pełniejszy obraz związków 

wyżej wymienionych instytucji z poradnictwem dały wywiady jakościo-

4 Z recenzji Jolanty Arcimowicz: […] warto dodać, że nie tylko w biurach obsługi interesantów 
w sądach powszechnych odmowa udziału w badaniach (uzasadniana tym, że nie udzielają porad 
prawnych) była wynikiem swego rodzaju przywiązania do »tradycyjnie« rozumianej porady prawnej, 
w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich tok myślenia był zapewne podobny, tj. odpowiadano, 
że urząd »porad prawnych« nie udziela. Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym z urzędów woje-
wódzkich czy marszałkowskich są biura/punkty obsługi interesantów/klientów, w których udziela się 
informacji (np. o instytucjach i ich kompetencjach), udostępnia wzory pism, pomaga wypełnić urzę-
dowe druki itp. – działalność taka (zgodnie z intuicją Autorów badania) wydaje się wchodzić w zakres 
zdefi niowanego na potrzeby nin. badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Funkcjonowanie 
takich biur/punktów niejako wynika z misji urzędów pełniących służbę publiczną w zakresie kom-
pleksowej i profesjonalnej obsługi interesantów.
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we przeprowadzone w ramach pierwszego etapu badania w trzech są-

dach, jednym urzędzie wojewódzkim i jednym urzędzie marszałkowskim. 

O ile okazały się one zbieżne z odpowiedziami urzędów z badania CATI 

o nieświadczeniu poradnictwa dla obywateli w ramach ich ustawowych 

obowiązków, o tyle w przypadku sądów ukazały już pewną niespójność 

pomiędzy oficjalnym dystansowaniem się od poradnictwa a faktyczną 

działalnością, wkraczającą de facto w zakres usług poradniczych. Ponie-

waż jednak sądy mogą okazać się ważnym ogniwem funkcjonowania 

przyszłego systemu poradnictwa, zdecydowano się na zlecenie Podwy-

konawcy osobnego, wcześniej nieplanowanego badania, polegającego 

na przeprowadzeniu 15 wywiadów IDI (w tym dwóch wywiadów pilota-

żowych) w punktach obsługi interesantów w sądach, w oparciu o osobny 

scenariusz adresowany jedynie do sądów. Dodatkowy czas dany na zapla-

nowanie i przygotowanie wywiadów jakościowych, został wykorzystany 

m.in. na sporządzenie pism rozsyłanych do prezesów sądów przez Mini-

sterstwo Sprawiedliwości z informacją o badaniu i prośbą o współpracę, 

przekazanych także Podwykonawcy. Działania te okazały się skuteczne 

i badanie zrealizowano w pełnym wymiarze.

W przypadku niektórych kategorii podmiotów natomiast, pomimo 

wyczerpania kontaktów z bazy wykorzystywanej przez ankieterów, nie 

udało się osiągnąć zakładanego ich udziału w próbie. Dwie podstawowe 

przyczyny wskazane przez Podwykonawcę to nieskuteczne próby nawią-

zania połączenia oraz odmowa udziału w badaniu. Problemy te w dużo 

większym stopniu występowały w kontakcie z instytucjami niepublicz-

nymi. Z pewnością wpłynął na to czas realizacji badania przypadający na 

okres urlopowy (lipiec), szczególnie niedogodny dla Studenckich Poradni 

Prawnych, które w tym czasie zawieszają swoją działalność. Z powodu 

zamknięcia poradni prawnych działających przy uniwersytetach na okres 

wakacyjny udało się zrealizować tylko jedno studium przypadku z pod-

miotem zrzeszonym w FUPP-ie. Odmowy były najczęściej związane z tym, 

że podmioty, do których się zwracano, oświadczały, że nie prowadzą 

poradnictwa.
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Tabela 7. 
Instytucje wylosowane do 

badania usługodawców, 
z którymi nie 

przeprowadzono wywiadów 
CATI w planowanym 

wymiarze oraz przyczyny 
niezrealizowania wywiadów

Źródło: Quality Watch 
Sp. z o.o.

Rodzaj insty-
tucji

Typ instytucji
Liczba 

w bazie
Obdzwo-

nione
Brak porad-

nictwa

Odmowa 
udziału 

w badaniu

Brak połą-
czenia

Niepubliczne kluby Federacji 
Konsumentów

44 44 29 2 6

Niepubliczne Studenckie Po-
radnie Prawne

25 25 0 3 19

Niepubliczne Biura Porad 
Obywatelskich

30 30 0 18 8

Publiczne jednostki 
Państwowej 

Inspekcji Pracy
61 61 49 7 0

Publiczne biura poselskie 
i senatorskie

554 554 0 187 338

Z uwagi na wymienione wyżej problemy z realizacją próby zapropo-

nowany na potrzeby badania CATI schemat doboru podmiotów świad-

czących poradnictwo musiał ulec zmianie. Aby zminimalizować ryzyko 

niepełnej próby, podjęto decyzję o jej uzupełnieniu, zwiększając liczbę 

OPS-ów i PCPR-ów, instytucji, w których skuteczność realizacji wywiadów 

okazała się największa ze wszystkich (odpowiednio: 81,4% oraz 56,2%). 

W warstwie podmiotów publicznych w marginalnym stopniu zwiększo-

no też liczbę wywiadów realizowanych z rzecznikami praw konsumen-

tów. Choć podjęto też działania w kierunku zmaksymalizowania udziału 

organizacji niepublicznych w próbie, to ostatecznie do próby udało się 

włączyć nieznacznie więcej organizacji pozarządowych, na co pozwoliła 

wysoka efektywność wywiadów w tej kategorii, zrealizowanych ostatecz-

nie niemal z większością (około dwóch trzecich) obdzwonionych organi-

zacji NGO świadczących poradnictwo. Włączenie jeszcze większej liczby 

podmiotów niepublicznych, w tym najliczniejszych w bazie organizacji po-

zarządowych i związków zawodowych stawało się bardzo problematycz-

ne w obliczu faktu, że 36% organizacji NGO i 51% związków zawodowych 

z podmiotów „obdzwonionych” znajdujących się w bazie zadeklarowała, 

że nie świadczy poradnictwa. 

Zmian dokonano przy zachowaniu pierwotnie założonych proporcji 

między podmiotami publicznymi (80%) a niepublicznymi (20%) w zreali-

zowanej próbie. Wszelkie zmiany, które nastąpiły w strukturze próby do 

badania ilościowego usługodawców w trakcie jego realizacji na skutek 

braku kontaktu, dużej liczby odmów lub deklaracji o nieświadczeniu po-

radnictwa podsumowuje tabela 8.
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Tabela 8.
Zaplanowany i zrealizowany 
schemat doboru 
próby do badania CATI 
usługodawców

Źródło: Quality Watch 
Sp. z o.o.

Schemat doboru próby do badania CATI 
usługodawców

Próba 
zaplanowana

Próba 
zrealizowana

Niepubliczne związki zawodowe 20 20

Niepubliczne biura Federacji Konsumentów 10 7

Niepubliczne Studenckie Poradnie Prawne 5 3

Niepubliczne Biura Porad Obywatelskich 5 4

Niepubliczne
organizacje pozarządowe, społeczne, inne 
podmioty niepubliczne

50 57

Suma 90 91

Publiczne jednostki pomocy społecznej OPS 165 240

Publiczne jednostki pomocy społecznej PCPR 55 73

Publiczne rzecznicy praw konsumentów 5 7

Publiczne jednostki Państwowej Inspekcji Pracy 10 5

Publiczne punkty obsługi interesantów w sądach 55 0

Publiczne biura poselskie i senatorskie 55 29

Publiczne ZUS 5 5

Publiczne urzędy wojewódzkie 5 0

Publiczne urzędy marszałkowskie 5 0

Suma  360 359

Podwykonawca realizujący badanie ilościowe zwracał uwagę, że 

trudność sprawiał respondentom otwarty charakter niektórych pytań. 

Wydłużały one czas rozmowy telefonicznej, powodując, że respondenci 

coraz bardziej skłonni byli udzielać odpowiedzi zdawkowych, co przy-

czyniało się do obniżenia wartości poznawczej zebranego materiału. Na 

etapie analizy wyników pojawił się też problem dotyczący kodowania 

i agregowania danych, niezwykle zróżnicowanych ze względu na zakres 

tematyczny pytań otwartych i półotwartych. Częściowym rozwiązaniem 

tego problemu było zadanie pytań, na które respondent nie był w stanie 

udzielić odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym, ponownie w ankiecie 

internetowej (CAWI), uzupełniającej badanie CATI.

Dobór próby i realizacja badań jakościowych

Średnio 20% podmiotów wybranych pierwotnie do badań jakościo-

wych na drodze doboru losowo-warstwowego musiało zostać zmienio-

nych podczas realizacji na inne. Siedem takich przypadków odnotowano 

w próbie do badania IDI usługodawców, natomiast dwa kolejne podczas 

przeprowadzania studiów przypadku.

W trakcie realizacji badania usługodawców najczęstsze przyczyny 

zamiany podmiotów to nieobecność spowodowana urlopem oraz od-

woływanie spotkań z badaczami. Natomiast wybór nowych podmiotów 
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podyktowany był w dużej mierze koniecznością zachowania kwot okre-

ślonych dla poszczególnych rodzajów podmiotów w badaniu. Szczególne 

trudności sprawił badaczom kontakt z kancelariami prawnymi świadczą-

cymi porady pro bono.

Okres wakacyjny wpłynął też na spadek klientów odwiedzających pod-

mioty poradnictwa, co utrudniło realizację studiów przypadku, w których 

ramach przeprowadzano także wywiady z klientami placówek. Studium 

przypadku jednego z klubów Federacji Konsumentów zostało zrealizo-

wane w terminie tylko częściowo, właśnie z powodu przedłużającego się 

oczekiwania na sposobność odbycia wszystkich zakładanych wywiadów 

z beneficjentami, które trwało kolejne dwa miesiące.

2.5.2. Badanie beneficjentów

Problemy w badaniu ilościowym sprawiały niezwykle rozbudowa-

ne kwestionariusze, w szczególności dla próby ogólnopolskiej. Mimo że 

respondentom zadawano tylko część pytań, właściwych do ich sytua-

cji (w zależności od tego czy mieli problem prawny i korzystali z pomo-

cy), kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką PAPI musiały 

uwzględniać wszystkie warianty odpowiedzi. Stąd objętość papierowych 

kwestionariuszy, z konieczności obliczonych na rozmowy z respondenta-

mi o szczególnie „bogatej historii” poszukiwań pomocy prawnej, mogła 

sprawiać kłopoty techniczne ankieterom w sprawnym przechodzeniu do 

poszczególnych modułów wywiadu, jak również wprawiać w zakłopota-

nie rekrutowanych rozmówców. W trakcie realizacji wywiadów dużym 

problemem okazała się także treść niektórych pytań, poruszających te-

maty uznawane przez respondentów jako drażliwe i zbyt intymne, aby 

opowiadać o nich badaczom. W szczególności takie sytuacje zdarzały się 

w przypadku pytań o bliskich i rodzinę. Nieoczekiwanie też, wbrew zało-

żeniom badania, zdarzało się, że respondenci wybrani z terenu danego 

podmiotu korzystali z poradnictwa zupełnie innej organizacji niż ta, na 

terenie której się znajdowali.

W czasie prowadzenia wywiadów F2F z osobami korzystającymi z PPiO 

na próbie N=201, które odbywały się na terenie instytucji zajmujących się 

poradnictwem, pewien problem stanowiły nieregularne pory przyjmo-

wania klientów w podmiotach, których siedziby wyznaczono na miejsca 

realizacji. Czasami organizacje, z którymi kontaktowali się badacze (było 
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wśród nich wiele niepublicznych), przyjmowały swoich klientów w wy-

branych, niestandardowych godzinach przypadających na jeden–dwa dni 

w tygodniu, np. tylko w czasie dyżurów prawnika. Nie bez znaczenia był tu 

z pewnością okres wakacyjny, w którym odbywało się badanie (sierpień). 

Ponieważ pracujący dla Podwykonawcy ankieterzy zobowiązani byli przez 

Zamawiającego do wystosowania informacji o badaniu z prośbą o współ-

pracę do wybranych podmiotów, poprzedzającej realizację wywiadów 

w ich siedzibach, w wielu przypadkach wywoływało to opór jednostek po-

średniczących w badaniu. Pojawiły się problemy z uzyskaniem pozwolenia 

na przeprowadzanie wywiadów na terenie niektórych placówek, nierzad-

ko uwarunkowanego od pisemnej zgody kierownictwa danej instytucji 

lub wcześniejszego okazania narzędzi badawczych. Niekiedy przedstawi-

ciele instytucji wyrażali obawy, że ukrytą intencją badaczy jest kontrolo-

wanie ich pracy, zgłaszając liczne zastrzeżenia co do sensowności takich 

działań (przypadek oddziału ZUS-u).

Ponieważ dobór respondentów do wywiadów IDI, także zleconych 

Podwykonawcy, odbywał się w siedzibach tych samych podmiotów, któ-

re wytypowano wcześniej do badania F2F (nie przeprowadzano jednak 

wywiadów z tymi samymi respondentami co w przypadku badania ilościo-

wego), podobne trudności z organizacją wywiadów wystąpiły także w tym 

wypadku. Z uwagi na fakt, że w badaniu ilościowym z beneficjentami PPiO 

założono realizację dużo większej liczby wywiadów (200), dodatkowo poja-

wiła się konieczność „przeniesienia” części wywiadów do miejsc częściej 

odwiedzanych przez klientów.

2.5.3. Badanie wspierających

W badaniu CATI sygnalizowaną przez ankieterów przeszkodą w rea-

lizacji wywiadów z ministerstwami i organizacjami prawniczymi była 

sytuacja, w której rozmówca reprezentujący daną instytucję uzależniał 

odbycie wywiadu od konieczności uzyskania zgody przełożonego, a jako 

dodatkowy warunek stawiał nagrywanie rozmowy.

Jakościowe badanie otoczenia poradnictwa przyniosło największy 

odsetek zamian podmiotów. Aż 14 z 50 pierwotnie wyznaczonych pod-

miotów do badania musiało zostać zmienionych na inne. W trakcie ba-

dania wielokrotnie okazywało się, że wskazane podmioty odmawiają 

udziału w badaniu, tłumacząc, że nigdy nie wspierały PPiO i mają niewiel-
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Tabela 9. 
Spis raportów cząstkowych 

powstałych w ramach 
badania

Źródło: Wszystkie raporty 
opublikowane zostały 

w formie elektronicznej na 
stronie: www.ppio.eu/pl/o-

projekcie/produkty, dostęp: 
5.04.13. Dostępne są 

także na: www.isp.org.pl.

kie (albo wręcz żadne) pojęcie na ten temat. Co zaskakujące, dotyczyło 

to także dwóch firm wytypowanych w oparciu o informacje pozyskane 

od podmiotów świadczących poradnictwo w etapie nr 1. Jedna z nich 

odmówiła wzięcia udziału w badaniu, druga kategorycznie zaprzeczyła 

nie tylko temu, że kiedykolwiek wspierała poradnictwo, lecz także temu, 

że wspierała podmioty, które w badaniu świadczeniodawców wskazały 

ją jako jedno ze źródeł wsparcia. Choć opracowany na potrzeby badania 

IDI scenariusz składał się z dwóch modułów i w ostateczności dano ba-

daczom możliwość realizacji tylko części ogólnej (bez pytań o konkretne 

wsparcie podmiotów), to jednak wielokrotnie decydowano się na zamia-

nę podmiotów, podejmując próby zlokalizowania takich, które faktycznie 

wspierają poradnictwo. Także w wypadku tych wywiadów pojawiły się 

problemy w kontakcie z instytucjami polegające na ciągłym odwlekaniu 

decyzji o udziale w badaniu i zdarzających się odmowach.

Najważniejsze wyniki badań PPiO zebrano i podsumowano w rapor-

tach cząstkowych, przygotowanych osobno dla każdego z etapów. Ze 

względu jednak na niezwykle obszerny zakres badania, a w konsekwencji 

bogaty materiał badawczy, a także ograniczenia czasowe Projektu nie 

wszystkie wyniki mogły zostać w nich omówione i zaprezentowane. W ko-

lejnych rozdziałach raportu autorzy bazują przede wszystkim na pierwot-

nych źródłach danych, tj. na raportach wynikowych z badań ilościowych 

i danych surowych dostarczanych przez Podwykonawcę, transkrypcjach 

wywiadów IDI i FGI oraz raportach z realizacji studiów przypadku. Odwo-

łania do raportów cząstkowych następują incydentalnie, w sytuacji gdy 

przywoływane są koncepcje, interpretacje pochodzące z tych właśnie źró-

deł. Niniejszy raport ma bowiem charakter kompleksowy – łączy wszystkie 

trzy perspektywy badawcze i, co do zasady, analizuje całość zebranego 

materiału badawczego, nie tylko wyniki zaprezentowane i opisane w ra-

portach cząstkowych.

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

S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

T. Schimanek (red.), Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie 
wspierać podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie. Raport 
cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

M. Pańków, Raport z badania biur obsługi interesantów w sądach powszechnych, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
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3. GŁÓWNE WNIOSKI I WYNIKI BADANIA

3 . 1 .  S t a n  o b e c n y  p o r a d n i c t w a  p r a w n e g o  i  o b y w a t e l s k i e g o  w  P o l s c e 

(Macie j  Pań ków,  Arkadiusz  P eisert ,  P iotr  Z i molzak )

3.1.1. Charakterystyka podmiotów świadczących PPiO i ich potencjał ilościowy 

Poradnictwo prawne i obywatelskie jest w Polsce realizowane przez 

różnorodne podmioty publiczne i niepubliczne. W badaniu uwzględniono 

szeroki zakres tych instytucji, choć z pewnością nie wyczerpuje on wszyst-

kich podmiotów, które w praktyce świadczą poradnictwo. Z drugiej strony, 

w efekcie realizacji badania okazało się, że nie wszystkie z wytypowanych 

podmiotów świadczą PPiO, a także nie wszystkie podmioty należące do tej 

samej kategorii instytucji deklarowały, że poradnictwa udzielają. Szczegó-

łowe dane pochodzące z badania ilościowego prezentuje tabela 10. 

Instytucja
Liczba 

jednostek 
w bazie

Liczba 
jednostek 
w próbie

Estymowany 
odsetek 

instytucji, które 
nie świadczą 
poradnictwa

Jednostki pomocy społecznej – 
ośrodki pomocy społecznej

2531 256 7%

Jednostki pomocy społecznej – 
powiatowe centra pomocy rodzinie

315 32 11%

Biura poselskie i senatorskie 554 64 0%

Związki zawodowe 112 17 51%

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 43 16 49%

Jednostki Państwowej Inspekcji 
Pracy

61 12 80%

Organizacje pozarządowe, 
społeczne

330 33 36%

Rzecznicy praw konsumentów 372 11 0%

Kluby Federacji Konsumentów 44 3 66%

Studenckie Poradnie Prawne 25 2 0%

Biura Porad Obywatelskich 30 4 0%

RAZEM 4417 450

Tabela 10. 
Rozkład typów instytucji 
świadczących usługi PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak. Procentowy 
udział w strukturze 
próby uwzględnia wagi 
analityczne. W pierwszej 
kolumnie znajdują 
się podmioty, które 
świadczą PPiO (wyłączono 
z niej BOI w sądach, 
urzędy wojewódzkie 
i marszałkowskie). Liczba 
jednostek w próbie 
przedstawia dane po 
procedurze ważenia 
opisanej w rozdziale 
wprowadzającym. 
Estymowany 
odsetek podmiotów 
nieświadczących 
poradnictwa w danej 
kategorii ma charakter 
szacunkowy i został 
obliczony na podstawie 
statystyk realizacyjnych 
Quality Watch. Odsetek 
ten został obliczony 
w oparciu o wzór: 100% 
x liczba podmiotów, 
w których stwierdzono 
brak poradnictwa / liczba 
wylosowanych podmiotów, 
z którymi nawiązano 
kontakt telefoniczny.
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Wykres 1. 
Udział usług związanych 
z PPiO w całym obszarze 

działalności instytucji

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-

-kwadrat).

Zdecydowana większość badanych podmiotów rozpoczęła swoje funk-

cjonowanie po 1989 roku, przy czym podmioty publiczne częściej rozpo-

czynały działalność w latach 90., podczas gdy niepubliczne – przeważnie 

w następnej dekadzie. Dla części podmiotów PPiO stanowi główny lub 

jeden z głównych obszarów funkcjonowania (np. dla organizacji pozarzą-

dowych prowadzących Biura Porad Obywatelskich), dla wielu zaś jest ono 

działalnością dodatkową, niekiedy wręcz marginalną, i realizowaną ad 

hoc lub zlecaną, tak jak w przypadku związków zawodowych (por. wykres 

1 oraz tabela 2 w aneksie).

Z zebranych danych wynika, że jedynie w przypadku rzeczników praw 

konsumentów, Studenckich Poradni Prawnych, Biur Porad Obywatelskich 

oraz biur poselskich i sentaroskich wszystkie badane jednostki zadeklaro-

wały świadczenie poradnictwa, w pozostałych przypadkach większa lub 

mniejsza liczba jednostek w danym typie podmiotów tego nie robi. Spo-

wodowane jest to tym, że poradnictwo nie jest dla większości z badanych 

podmiotów usługą obligatoryjną, co więcej – dla większości badanych 

PPiO nie jest głównym lub jedynym obszarem działalności.

Czy udzielanie informacji i porad jest głównym lub jedynym obszarem 

działania Państwa instytucji/organizacji?

Zdecydowanie dominują instytucje i organizacje, które w ostatnich 

latach prowadziły działalność poradniczą w sposób ciągły i systematyczny 

(por. wykres 1 w aneksie).
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Ich przedstawiciele wyrażali jednocześnie przekonanie, że będą zaj-

mować się PPiO w dalszym ciągu. Najczęstszą przyczyną pojawiających 

się w tym kontekście obaw o brak kontynuacji było wyczerpanie środków 

finansowych (które nierzadko pochodzą głównie z funduszy unijnych) 

oraz brak osób chętnych do bezpośredniego świadczenia poradnictwa 

na zasadach wolontariatu lub odpłatności częściowej.

Z uwagi na brak publicznie dostępnego źródła informacji na temat 

liczby i struktury powyższych podmiotów, z pomocą Instytutu Prawa 

i Społeczeństwa INPRIS, została stworzona baza adresowa licząca łącznie 

4979 rekordów, z czego 4438 stanowiły jednostki publiczne (89%), a 541 – 

jednostki niepubliczne (11%)5. Po zweryfikowaniu (ale i uzupełnieniu) jej 

przez ISP pozostało w bazie 4417 podmiotów. Dominują w niej ośrodki po-

mocy społecznej oraz biura parlamentarzystów. Poza tymi organizacjami 

struktura usługodawców jest dość zróżnicowana (por. tabela 10).

Mówiąc o zasięgu działania, należy rozróżnić zakres terytorialny, za-

kres podmiotowy (typ potencjalnych beneficjentów) oraz zasięg przed-

miotowy (zakres świadczonych usług). Podstawowym rozróżnieniem 

zakresu przedmiotowego jest poradnictwo obywatelskie i poradnictwo 

prawne. Ten podział nie jest jednak rozłączny. W wielu przypadkach te 

dwa rodzaje poradnictwa są świadczone w ramach jednej usługi, przy 

czym to poradnictwo obywatelskie często towarzyszy prawnemu, samo-

dzielnie zaś w zasadzie nie występuje. Zakres przedmiotowy PPiO jest 

szerzej opisany w innych miejscach raportu.

Wśród działających podmiotów możemy wyróżnić te o zasięgu lokal-

nym i krajowym. Ograniczenie terytorialne, jeżeli występuje, to najczęściej 

wynika z zewnętrznych przepisów określających funkcjonowanie danego 

podmiotu czy uzyskanego projektu. Na najniższym, lokalnym poziomie 

działają przede wszystkim instytucje publiczne w ramach struktur samo-

rządowych – ośrodki pomocy społecznej (OPS-y) czy powiatowe centra 

pomocy rodzinie (PCPR-y). O lokalnym zasięgu można także mówić w sy-

tuacji organizacji pozarządowych, które realizują projekty przeznaczone 

dla społeczności z określonego obszaru. Z uwagi na okręgowy charakter 

związków zawodowych również ich usługi mają ściśle określony prze-

strzennie charakter.

5 Do bazy włączono pierwotnie urzędy marszałkowskie i wojewódzkie oraz biura obsługi intere-
santów w sądach, jednakże okazało się, że nie przyznają się one do prowadzenia poradnictwa w sen-
sie przyjętej w badaniu defi nicji.
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Wykres 2.
Liczba usługodawców 

na 1000 mieszkańców 
w układzie wojewódzkim 

i podziale na miasto i wieś

Źródło: Baza podmiotów 
opracowana przez 

INPRIS i ISP do badania 
usługodawców CATI, 
dane GUS-u o liczbie 

mieszkańców województw 
za 2011 r.

Porównanie liczby podmiotów świadczących poradnictwo w podzia-

le na województwa na podstawie wyżej wspomnianej bazy podmiotów 

wskazuje, że ich liczba jest wprost proporcjonalna do liczby ludności 

w poszczególnych województwach i nie można mówić w tym zakresie 

o dużym zróżnicowaniu regionalnym liczby podmiotów świadczących 

poradnictwo.
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Wykres 3.
Liczba usługodawców 
na 1000 mieszkańców 
w układzie wojewódzkim 
w podziale na podmioty 
publiczne i niepubliczne

Źródło: Baza podmiotów 
opracowana przez  
INPRIS i ISP do badania 
usługodawców CATI, 
dane GUS-u o liczbie 
mieszkańców województw 
za 2011 r.

Wśród instytucji publicznych 25% adresuje swoją działalność do wę-

ziej określonej grupy osób. Ale mimo prowadzonej formalnej selekcji, co 

drugi usługodawca z tej grupy utrzymuje, że nie ma potrzeby weryfikacji 

beneficjentów. W instytucjach publicznych usługodawcy przeważnie (pra-

wie 90%) deklarują, że z ich usług może skorzystać każdy.

W wypadku instytucji niepublicznych deklaracje kierowania usług do 

konkretnej grupy osób padały już ze strony 69% z nich, a tylko 7% podmio-

tów z tej kategorii uznało, że dodatkowa weryfikacja statusu beneficjen-

ta nie jest konieczna. Ale jednocześnie 62% z nich wciąż utrzymywało, że 

z porady może skorzystać każdy (tolerowało każdego beneficjenta).

Bardziej wyrazistym przykładem selekcji beneficjentów, jak wskazują 

wywiady, są związki zawodowe, które stawiają warunek przynależności 

do organizacji potwierdzonej stosowną legitymacją. Z kolei dla instytucji 

publicznych podstawowym kryterium był udokumentowany status bene-

ficjenta pomocy społecznej lub podopiecznego ośrodka. Ogólnie biorąc, 

instytucje publiczne i niepubliczne inaczej formułują kryteria przynależ-
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Wykres 4. 
Deklaracje usługodawców 

na temat prowadzenia 
ewidencji osób 

zgłaszających się po porady

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Braki 
danych pominięto. Różnice 
między grupami nieistotne 

statystycznie.

ności do kategorii beneficjentów: dla instytucji publicznych są to kryteria 

formalne, dla niepublicznych – przeważnie merytoryczne, ale oceniane 

uznaniowo: ubóstwo, niepełnosprawność, widoczna potrzeba porady 

(przemoc, kryzysowa sytuacja).

Precyzyjne oszacowanie liczby udzielanych porad przez usługodaw-

ców na podstawie badanej ilościowo prostej liczby przypadków w ciągu 

miesiąca (lub innego okresu) nie jest łatwe i napotyka na co najmniej 

dwie trudności. Pierwszą z nich jest brak ściśle osobnej ewidencji spraw 

i beneficjentów. Implikuje to wypadki ewidencjonowania kilku porad dla 

tego samego beneficjenta jako jednej lub tej samej porady dla wielu be-

neficjentów jako kilku porad. O skali możliwego zafałszowania danych 

świadczą fakty, bo aż 38% ogółu instytucji nie prowadzi ewidencji osób, 

które zgłaszają się po porady, a tylko w 40% przypadków obie ewidencje 

– osób i spraw – prowadzone są razem (por. wykres 4).

Czy prowadzą Państwo ewidencję osób, które zgłaszają się po porady 

(informacje, pomoc) do Państwa instytucji/organizacji?

Dodatkowo, badania jakościowe wykazały, że respondenci (przedsta-

wiciele usługodawców i instytucji wspierających) nie dysponują danymi 

dotyczącymi liczby porad oraz nie potrafią oszacować liczby porad w okre-

sie miesiąca czy innego, regularnego okresu. Uzyskane przez nas dane po-

zwalają jednak stwierdzić, że instytucje publiczne rejestrują znacznie mniej 

klientów (29 osób) niż instytucje niepubliczne (133 osoby) (por. tabela 11).
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Tabela 11. 
Średnia liczba osób 
miesięcznie zgłaszająca 
się po pomoc do 
usługodawców PPiO.
Statystyki opisowe

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak.

Tabela 12. 
Średnia liczba osób 
miesięcznie korzystająca 
z pomocy usługodawców 
PPiO. Statystyki opisowe

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak. Wyniki 
prezentowane są w dwóch 
wariantach, ponieważ 
wyniki dla jednego 
z oddziałów ZUS okazały 
się skrajnie wysokie 
w stosunku do pozostałych 
podmiotów.

Średnio

Lp.

Ile średnio miesięcznie osób zgła-
sza się do Państwa, aby skorzystać 

z poradnictwa? Proszę podać 
liczbę.

Ogółem
(N=94)

Niepubliczne
(N=12)

Publiczne
(N=82)

1. Liczba osób 43 133 29

Mediany

2. Liczba osób 23   78 20

Odchylenia standardowe

3. Liczba osób 73,95 165,34 33,23

W sytuacji gdy do porównania użyjemy mediany, jej wartości dla ogó-

łu, instytucji niepublicznych i publicznych, wynoszą odpowiednio: 23, 78 

i 20 osób.

Dysproporcję widać również na przykładzie liczby osób, które faktycz-

nie korzystają z poradnictwa. Nie wszyscy zarejestrowani i umówieni po 

poradę beneficjenci pojawiają się w biurze porad (czy odbierają poradę 

przez inne kanały komunikacji). Porównując mediany, otrzymujemy dla 

ogółu, instytucji niepublicznych i publicznych, odpowiednio: 23; 50 oraz 

20 osób (por. tabela 12).

Średnio

Lp.

Proszę podać, ile średnio miesięcznie 
osób korzysta z poradnictwa świad-
czonego przez Państwa instytucję/

organizację?

Ogółem
(N = 340)

Niepubliczne 
(N = 45)

Publiczne 
(N = 295)

1. Liczba osób    286        129    309

2. Z wyłączeniem oddziału ZUS      77        129      70

Mediany

Lp.
Ogółem
(N = 340)

Niepubliczne 
(N = 45)

Publiczne 
(N = 295)

1. Liczba osób      23           50,0      20,0

2. Z wyłączeniem oddziału ZUS      20           50,0       20

Odchylenia standardowe

Lp.
Ogółem
(N = 340)

Niepubliczne 
(N = 45)

Publiczne 
(N = 295)

1. Liczba osób 2 699,87 229,87 2 894,94

2. Z wyłączeniem oddziału ZUS    211,47 229,87    207,84

Wśród osób zgłaszających się po porady, odsetek osób, które z niej nie 

skorzystały, jest bardzo znaczący (mediana korzystających 50, w stosunku 

do zgłaszających się – 78) w instytucjach niepublicznych, zaś w publicz-
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nych odsetek ten jest marginalny. Trudno stwierdzić, gdzie tkwi przyczyna 

tej rozbieżności. Prawdopodobnie różnica wynika z tego, że „zgłoszenie” 

w instytucji publicznej wymaga np. wypełnienia określonego formularza, 

podpisu, wniosku, itd. Zaś w instytucjach niepublicznych za zgłoszenia 

uznawane są wszelkie maile i telefony z zapisem na spotkanie, z których 

część nie dochodzi do skutku lub osoba kontaktuje się ponownie po dłuż-

szej przerwie (i wtedy jej zgłoszenie liczone jest powtórnie).

Dane z badania instytucji wspierających na temat zasięgu wspiera-

nych instytucji wskazują, że główna oś zróżnicowania liczby porad wynika 

najprawdopodobniej z terytorialnej skali działalności: gmina czy powiat. 

Gminy wspierają usługodawców, którzy łącznie w latach 2011–2012 przyj-

mowali nie więcej niż 50 beneficjentów miesięcznie, podczas gdy przed-

stawiciele powiatów deklarują najczęstsze wsparcie dla instytucji udzie-

lających od 51 do 100 porad.

3.1.2. Definiowana misja podmiotów świadczących poradnictwo

Przedstawiciele podmiotów świadczących poradnictwo przewidywali 

określone cele dla ich działalności, składające się na określoną „misję” or-

ganizacji. Wyłaniające się z badań misje poszczególnych podmiotów, jak 

i całych ich typów nie są jednolite, ale zbliżone do ogólnych celów porad-

nictwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że deklarowana misja podmiotów 

niekoniecznie zbieżna jest zarówno z faktycznym kierunkiem działań, jak 

i z określoną wyżej definicją poradnictwa. Nie jest to nic zaskakującego, 

zważywszy że, jak zauważył już klasyk współczesnej socjologii Robert 

Merton, każda instytucja wytwarza niezamierzone konsekwencje swojej 

działalności: negatywne, ale także pozytywne6. Rezultaty i konsekwencje 

działań widziane oczami beneficjentów i otoczenia instytucjonalnego 

opisane są w następnych rozdziałach, natomiast tu przedstawiamy misję 

podmiotów, jaka wyłania się z bardziej i mniej jednoznacznych deklaracji 

świadczących pomoc pracowników i wolontariuszy.

Główne obszary działania badanych instytucji wynikające z ich misji 

i (lub) określonych prawem kompetencji nie wiążą się wprost ze świad-

czeniem poradnictwa, ale może ono być, i jest, jednym z instrumentów 

tych instytucji.

6 Por. R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.
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Wykres 5.
Główne obszary działania 
podmiotów ujętych 
w badaniu usługodawców

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, N=80, 
obliczenia: Piotr Zimolzak.

Co jest głównym obszarem działalności Państwa instytucji/organizacji?

Usługodawcy dostrzegają rozróżnienie poradnictwa obywatelskiego 

i poradnictwa prawnego. Poradnictwo prawne jest przede wszystkim, jak 

wynika z samej nazwy: informowaniem, instruowaniem, sprawdzaniem 

pism, doradzaniem prawnej drogi postępowania: [N]atomiast istnieją me-

chanizmy, które no może nie do końca są poradami prawnymi, ale mają 

wychodzić naprzeciw potrzebom obywateli w zakresie informowania ich 

o toku postępowania, o wzorach pism procesowych, o tym, co należy za-

wrzeć w takim piśmie procesowym… (IP_ IDI33_S3).

W sytuacjach szczególnych poradnie mogą być istotnym źródłem 

informacji potrzebnych do poruszania się w porządku instytucjonalno-

-prawnym, np. dla niepełnosprawnych: [N]o przede wszystkim chcemy jak 

gdyby zlikwidować te bariery, jakie te osoby niesłyszące mają w dostępie 

do informacji jako takiej (IP_ IDI25_NGO5).

Usługodawcy przeważnie uważają, że poradnictwo obywatelskie jest 

szerszym zagadnieniem. O ile prawo traktowane jest przez nich jako in-

strument osiągania celów i zaspokajania potrzeb (beneficjentów), o tyle 

poradnictwo obywatelskie jest, ich zdaniem, elementem kształtowania 

postaw, jest, w większym stopniu niż prawne, działalnością edukacyjną, 

a nawet dydaktyczną. Poprzez poradnictwo obywatelskie zaszczepiane 

są wartości funkcjonujące w demokratycznym państwie prawa, w Kon-

stytucji: Jednocześnie jest bardzo niska świadomość obywateli, więc 

tutaj jest konieczne takie pokazywanie ludziom możliwości: co mają 

robić, żeby wyjść z tej kryzysowej sytuacji, jakie kroki mają podjąć (IP_ 

IDI22_NGO2).
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Poradnictwo obywatelskie bardziej sięga, tak my to rozumiemy, sięga 

do tych zasobów instytucjonalnych, czyli bardziej odwołuje się do etyki, 

do zasad współżycia społecznego. To są te wszystkie działania edukacyj-

ne...( IP_ IDI21_NGO1).

W wielu przypadkach usługodawcy stawiają sobie zadania edukacyjne 

także w zakresie samego poradnictwa prawnego. Jak w każdej działalności 

edukacyjnej, nie jest ona wyłącznie informowaniem. W wypowiedziach 

usługodawców pobrzmiewa intencja ukształtowania pewnych postaw 

wśród beneficjentów. Wyraźniej widać to w szczegółowych obszarach 

poradnictwa, np. prawa pracy.

Jest udzielanie porad i to jest tak, że ma być to jakby krzewienie wiedzy 

na temat przepisów prawa pracy, czyli prawnej ochrony pracy i technicz-

nego bezpieczeństwa pracy. A przekłada się to, wydaje mi się, na to, żeby 

po prostu świadomość prawna w społeczeństwie była ugruntowana, z za-

kresu prawa pracy oczywiście i technicznego bezpieczeństwa pracy (IP_ 

IDI29_SPP1).

Jak przyznają badani, zarówno poradnictwo obywatelskie, jak i praw-

ne są także działalnością socjalną, a w niektórych przypadkach – resocja-

lizacyjną. Można by nawet powiedzieć, że stanowią szeroko rozumianą 

profilaktykę resocjalizacyjną, gdyż poradnictwo w niektórych sytuacjach 

pozwala przeciwdziałać pogłębianiu się wykluczenia społecznego: Przy-

chodzą do nas osoby z problemami, na przykład zadłużeniem. Są nieświa-

domi, nie znają procedur, nie czytają umów.[…]

Wie Pan, to jest, no dla mnie to jest typowe poradnictwo prawne dla 

najuboższego społeczeństwa gminy, tak? No i praca socjalna, bo praktycz-

nie to poradnictwo prawne wiąże się z pracą socjalną (IP_ IDI3_BPS3).

Usługodawcy definiują swoją misję także jako pomoc społeczną czy 

pomoc kryzysową. Jest świadczeniem usługi, na którą nie stać uboższej 

części obywateli.

Trudno mi powiedzieć, na pewno jest to pomoc ludziom, którzy..., któ-

rych nie stać na taką pomoc prawną, a którzy sami sobie nie poradzą. Na 

pewno jest to pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji... biorąc pod uwagę nie-

znajomość prawa, to te osoby z tej sytuacji nie dałyby sobie rady same 

wyjść (IP_ IDI3_BPS3).

Nowsze opracowania dotyczące pracy socjalnej i pracowników socjal-

nych opisują ich działania w sposób bardziej holistyczny niż kiedyś, a więc 

także obejmujący szeroko rozumiane PPiO. Postuluje się budowanie wpły-
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wu pracownika socjalnego: na władzę, na instytucjonalne rozwiązania, na 

decyzje formalnoprawne i działania publiczne, organizujące życie społecz-

ne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym7.

Większość instytucji poradniczych sama w sobie nie ma istotnej mocy 

sprawczej. Niektórzy usługodawcy sami mówią o sobie, że nie czują się 

częścią większego systemu, ich praca ma charakter pomocniczy, prowizo-

ryczny, doraźny. Uważają, że są podmiotem zewnętrznym wobec instytu-

cjonalnego porządku przestrzegania prawa. Szczególnie wyraziste jest to 

w przypadku związków zawodowych, które za element swojej misji uwa-

żają także obronę (głównie procesową) ludzi pracy przed pracodawcami 

i niekorzystnymi regulacjami prawnymi.

Chcąc ogólnie scharakteryzować misję instytucji poradniczych na pod-

stawie badań jakościowych usługodawców, można wyodrębnić 3 poziomy 

„głębokości” interwencji:

a) informowanie, instruowanie,

b) doradzanie prawnej i obywatelskiej drogi postępowania,

c) interwencja (prawna) usługodawcy (pomoc kryzysowa, pomoc społecz-

na, rozwiązywanie problemów, reprezentacja procesowa).

Misję podmiotów można więc scharakteryzować przez odniesienie do 

poziomu „głębokości” interwencji, którą oddaje powyższa skala. W bada-

niu ilościowym usługodawców (gdy nie były jeszcze znane omawiane wy-

żej wyniki wywiadów) wyodrębniono trzy najbardziej charakterystyczne 

sposoby działania instytucji poradniczych. Pierwszy z nich – informowa-

nie – można zidentyfikować z poziomem działania „a”, drugi – doradza-

nie – z poziomem „b”, trzeci zaś – wspólna analiza sytuacji – z poziomem 

„c”. Pozwala nam to ocenić, jak wiele instytucji poradnictwa widzi siebie 

w wyżej opisanych rolach. Omawiamy je poniżej, rozdzielając na instytu-

cje publiczne i niepubliczne (por. wykres 6).

7 Por. M. Mendel, M. Rymsza, Po co nam pracownicy socjalni – organizatorzy społeczności? [w:] 
M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę-
dem, Warszawa 2012, s. 322.
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Wykres 6. 
Deklaracje usługodawców 

na temat najbardziej 
zbliżonego do ich 

działalności sposobu 
świadczenia PPiO 

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Braki 
danych pominięto. Różnice 

istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-

-kwadrat).

Proszę zapoznać się z poniższym opisem kilku sposobów podejścia 

do poradnictwa. Proszę wskazać ten, który jest najbliższy podejściu 

Państwa instytucji/organizacji do poradnictwa i osób 

z niego korzystających.

Poradnictwo w instytucjach niepublicznych częściej niż w instytu-

cjach publicznych skupiało się na informowaniu osoby o jej prawach 

(44% deklaracji osób z instytucji niepublicznych w porównaniu do 24% 

w przypadku instytucji publicznych). W tym przypadku instytucja udziela 

jedynie informacji np. o etapie, na jakim znajduje się postępowanie sądo-

we, z jakiego wzoru formularza należy skorzystać bądź jak wygląda dana 

procedura prawna.

Przedstawiciele instytucji publicznych częściej zaś deklarują, że sku-

piają się jednak na doradzaniu klientom (59% wskazań, w porównaniu 

do 29% deklarowanych przez przedstawicieli instytucji niepublicznych). 

Interwencja zaś była działaniem, które wskazywało najmniej instytucji – 

18% deklaracji ogółu instytucji. W sposób najbardziej typowy działalność 

poradniczą charakteryzuje poniższa metafora:
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Jesteśmy takim uzupełnieniem. Czasami mówimy lekarzem pierwszego 

kontaktu, żeby powiedzieć, co gdzie jak, jakieś informacje dostarczyć, a jak 

sprawa wymaga reprezentowania klienta w sądzie, to musi skorzystać 

z pomocy adwokata, albo złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu, 

bo to też radzimy (IP_ IDI22_NGO2).

3.1.3. Forma i zakres świadczonych usług poradniczych

Na co dzień instytucje oferujące poradnictwo prawne i obywatelskie 

najczęściej świadczą swoje usługi w formie bezpośredniego kontaktu ze 

zgłaszającymi się osobami. Spotkania odbywają się w placówkach instytu-

cji o zasięgu lokalnym, tj. w ośrodkach pomocy społecznej (OPS), urzędach 

gmin lub miast, punktach poradniczych. Drugą najbardziej popularną for-

mą jest kontakt telefoniczny, szczególnie w przypadku biur obsługi inte-

resantów w sądach. Elektroniczne formy komunikacji (takie jak e-mail) są 

stosowane, ale nie są jeszcze dość rozwinięte i rozpowszechnione wśród 

beneficjentów (zwłaszcza z terenów o mniejszym zasięgu Internetu), aby 

stanowiły podstawową formę kontaktu z usługodawcą.

Zakres otrzymanej pomocy uzależniony jest od specyfiki działania 

usługodawcy (w 84% przypadków zakres porady jest dostosowywany 

do specyfiki problemu) i jest zróżnicowany: od informowania o miejscu, 

osobach, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc, poprzez pomoc w za-

kresie formalności, po konkretne działania wymagające większego zaan-

gażowania czasowego i kadrowego, jak np. pośredniczenie w kontaktach 

z urzędami czy reprezentacja procesowa (por. wykres 7). Informowanie 

beneficjentów o przysługujących im prawach jest pierwszą, a jednocześ-

nie najczęściej wskazywaną przez usługodawców formą pomocy (93%). 

Potwierdzają to z drugiej strony odpowiedzi beneficjentów w próbie 

ogólnopolskiej (89%). Jednostki pomocy społecznej w podobnie dużym 

stopniu jak organizacje pozarządowe deklarowały, że świadczą porady 

dostosowane do okoliczności danej sprawy (86–89%). Udzielanie tego 

rodzaju porad potwierdzały wszystkie przebadane Studenckie Poradnie 

Prawne, Biura Porad Obywatelskich i kluby Federacji Konsumentów (por. 

tabela 3 w aneksie).
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Wykres 7. 
Zakres udzielanej przez 
usługodawców pomocy

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
istotne na poziomie 0,001 

(na podstawie testu 
chi-kwadrat). „Informacja, 

porada”, o którą pytano 
w badaniu, obejmuje 

wszelkie usługi w ramach 
PPiO i nie należy jej mylić 

z klasyfi kacją wprowadzoną 
w tekście, w wyniku 

analizy ex-post  materiału 
badawczego.

Co wchodzi w zakres udzielanej informacji, porady?

Co prawda podmioty świadczące PPiO równie często, bo aż 93% z nich, 

deklarują, że wskazują instytucję lub osobę, u której beneficjent otrzyma 

pomoc, to jednak podobnego zdania jest zaledwie 42% ogółu beneficjen-

tów (por. wykres 4 w aneksie).

Część instytucji jest objęta zakazem wykraczania poza informowanie,

dotyczy to przede wszystkim biur obsługi interesantów w sądach po-

wszechnych. Przedstawiciel takiej jednostki zilustrował to następującym 

przykładem: [J]eżeli obywatel przychodzi do sądu i mówi, że chce złożyć 

wniosek na przykład o zwolnienie od kosztów sądów przed wytoczeniem 

powództwa, no to uzyska porady, że taki wniosek musi sformułować na piś-

mie, że do takiego wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątku, 

które jest oświadczeniem obowiązującym we wszystkich sądach. Tego typu, 

tego typu porady. Natomiast już nie to, co on ma tam napisać (IP_ IDI31_S1).
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Również rozmówca reprezentujący jeden z funduszy wskazał, że 

w swojej pracy może informować potencjalnych beneficjentów o moż-

liwościach, jakie stwarza im prawo, jednak nie zapewnia interpretacji 

przepisów.

Jak wskazują badania ilościowe beneficjentów, najbardziej popular-

nymi działaniami, wchodzącymi w zakres świadczenia porady, w ścisłym 

rozumieniu tego słowa, były: pomoc w wypełnianiu dokumentów (58%), 

porada dostosowana do konkretnej sprawy (49%), informowanie o tym, 

gdzie można znaleźć pomoc (42%), sprawdzenie dokumentów i ich ocena 

(39%) oraz przekazanie wzorów dokumentów (28%). W aktywną pomoc 

przy wypełnianiu dokumentów beneficjentów najbardziej angażowały się 

urzędy gmin lub miast, podczas gdy sądy i kancelarie prawne ogranicza-

ły się do udostępnienia wzorów dokumentów lub informacji, skąd takie 

wzory można pobrać (por. wykres 4 w aneksie). 

Wyniki analiz części jakościowej pokazują, że porada (w ścisłym, węż-

szym sensie) rozumiana jest jako przekazanie zaleceń, jak klient ma po-

stąpić w konkretnej sytuacji, uwzględniających jej specyfikę. W przypad-

ku wypełniania kwestionariusza może to oznaczać wskazanie, co dana 

osoba ma wpisać w poszczególne rubryki. Inny przykład pomocy zalicza-

nej do tej formy to wyszukanie dla klienta takich rozwiązań prawnych, 

które pozwolą mu uporać się z problemem. Porady to informacje udzie-

lane w sposób spersonalizowany, dostosowany do kontekstu. Stanowią 

one podstawową formę usługi wśród wielu badanych instytucji.

Trzecia z form poradnictwa, czyli zaangażowanie doradców w bezpo-

średnie działania służące rozwiązywaniu problemu, wymaga dobrze przy-

gotowanych doradców, którzy mogą poświęcić swój czas i kwalifikacje, 

aby zapewnić pełnomocnictwo klientowi. Nie wszystkie podmioty mogą 

sobie pozwolić na tak zaawansowane wsparcie prawne. Niekiedy czynią 

to dodatkowo – dopuszczają taką możliwość, jeżeli konkretny pracownik 

może zaangażować się w sprawę, nie jest on jednak do tego zobowiązany. 

Przykładu dostarcza wywiad w jednej z instytucji publicznych, w której 

wsparcie zazwyczaj ogranicza się do pomocy w sporządzaniu pism do są-

dów czy firm windykacyjnych: […] wiem, że zdarzały się takie sytuacje, ale 

to już radca prawny robi z własnej woli, to nie jest tak, że my możemy to 

narzucić, to radca prawny podejmuje się działań w takich sprawach, wiem, 

że w dwóch sprawach był radca prawny, bo sytuacja była na tyle trudna, 

że pomagał podopiecznym (IP_ IDI10_P7).
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Wykres 8. 
Działania podejmowane 

przez usługodawców PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-

-kwadrat). Wskazania 
procentowe oznaczają 

odpowiedzi „tak”

Do tej formy wsparcia można zaliczyć takie działania, jak sporządzanie 

wszelkiego rodzaju pism urzędowych i wsparcie w kontaktach z insty-

tucjami publicznymi. Dodatkowo, niektóre instytucje, szczególnie poma-

gające osobom wykluczonym społecznie, zapewniają wsparcie psycholo-

giczne jako element blisko powiązany z poradnictwem, z uwagi na wysoki 

poziom stresu towarzyszący ich podopiecznym w kontaktach z urzędami.

Innymi działaniami okołoporadniczymi usługodawcy są najczęściej: 

zbieranie informacji i tworzenie analizy na temat problemów dotykają-

cych potrzebujących (78%), oferowanie beneficjentom wsparcia material-

nego (64%), działanie w kierunku zmian prawnych (51%), działania służące 

informowaniu o problemach osób korzystających z ich usług (47%), a także 

edukacja beneficjentów w zakresie prawa (34%). Wśród innych sposobów 

Czy podejmują Państwo następujące działania?
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wsparcia występowały takie, jak pomoc terapeuty / psychologa, prowa-

dzenie szkoleń lub doradztwa zawodowego, wypłacanie zasiłków / udzie-

lanie wsparcia socjalnego (por. wykres 8).

Wskazywano również, że porady mają służyć edukacji osób z nich ko-

rzystających, poprawie wiedzy z danego obszaru prawa: To jest tak, że 

ma być to jakby krzewienie wiedzy na temat przepisów prawa pracy, czyli 

prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. […] Żeby nie 

było takich sytuacji, że pracodawca prowadzący działalność gospodarczą 

nie wie, co to jest Kodeks pracy […] (IP_ IDI16_P13).

3.1.4. Obszary prawne, w których specjalizują się podmioty udzielające poradnictwa

Z badania usługodawców wynika, że zakres przedmiotowy świad-

czonych porad jest dopasowany do zgłoszeń beneficjentów. Najczęściej 

świadczone są usługi z zakresu prawa rodzinnego (78%), związane z sze-

roko pojętą pomocą społeczną (69%) oraz związane z pracą i bezrobociem 

(67%). Ta tematyka prawna pojawia się również wśród kategorii najczęś-

ciej podawanych przez instytucje wspierające. Zdaniem ich przedstawi-

cieli, główne typy spraw, z jakimi zgłaszają się beneficjenci, to: problemy 

społeczne, prawo i postępowanie administracyjne, sprawy rodzinne. Kwe-

stiami zaś, które najrzadziej zgłaszają beneficjenci, są sprawy spadkowe 

oraz sprawy dotyczące prawa uchodźców i cudzoziemców (por. tabela 13). 

Te deklaracje pokazują, że osoby pracujące w instytucjach wspierających 

usługodawców mają dość dobre rozeznanie w ich działalności.

Trochę odmiennego obrazu dostarcza katalog spraw, jakich dotyczą 

same zgłoszenia beneficjentów (por. też wykresy 18 i 19 oraz w aneksie: 

9 i 10). Nieco częściej, niż mogłoby to wynikać ze struktury świadczonych 

usług, wspierani są usługodawcy z zakresu prawa karnego i praw konsu-

mentów, a rzadziej – z zakresu świadczeń pomocy społecznej i ubezpie-

czeń zdrowotnych co ilustruje poniższa tabela (por. tabela 13).

Rodzaj sprawy

Udział danego rodzaju sprawy wśród ogółu:

świadczonych 
usług wg usłu-

godawców 
(1)

spraw, z jakimi 
zgłaszają się 
beneficjenci

(2)

świadczonych 
usług wg instytu-
cji wspierających

(3)

Prawo rodzinne 78% 77% 48%

Związane ze świadczeniami 
pomocy społecznej

69% 65% 42%
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Związane z pracą i bezro-
bociem 67% 67% 46%

Dotyczące ubezpieczeń 
zdrowotnych i społecznych 56% 57% 35%

Inne problemy społeczne 55% 53% 46%

Prawo spadkowe 40% 45% 33%

Dotyczące postępowania 
administracyjnego 39% 35% 33%

Prawo cywilne 33% 32% 33%

Prawo lokalowe 31% 31% 21%

Prawo finansowe 24% 25% 25%

Prawo karne 21% 21% 27%

Prawa konsumenckie 21% 23% 31%

Prawa uchodźców i cudzo-
ziemców 14% 15% 15%

Natomiast z badania beneficjentów wynika, że dominują problemy 

mieszczące się w obszarze prawa cywilnego. Podobnie do deklaracji usłu-

godawców i instytucji wspierających, najliczniejszą grupę stanowiły prob-

lemy związane z prawem rodzinnym. W drugiej kolejności beneficjenci 

zgłaszają się po poradę z zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych. 

Łącznie, trzy najliczniejsze kategorie problemów składają się na niemal 

90% wszystkich sytuacji opisywanych przez respondentów w próbie 

beneficjentów PPiO8. Warto też zauważyć, że zabezpieczenie społeczne 

było drugą najczęściej deklarowaną przez respondentów kategorią spraw 

w badaniu ogólnopolskim.

Podsumowując, z ustaleń tych można wyciągnąć wniosek, że najwięk-

sze zapotrzebowanie na pomoc prawną dotyczy trzech dziedzin prawa: 

prawa cywilnego, prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Obszary prawa, w których badane podmioty świadczą PPiO, są zróżni-

cowane w zależności od kategorii danego podmiotu, od tego, jakie są inne 

jego działania statutowe oraz od zakresu spraw, z jakimi borykają się jego 

klienci lub podopieczni.

W przypadku biur poselskich i senatorskich w wywiadach pojawiały 

się wzmianki o sprawach związanych z zadłużeniem, prawem spadkowym 

i problemami w relacjach z instytucjami publicznymi. W jednej kancelarii 

prawnej poinformowano badacza o szerokim zakresie spraw, kwestiach 

zarówno dotyczących problemów prawnych życia codziennego, jak i zwią-

8 Próba benefi cjentów PPiO to próba celowa badania ilościowego osób korzystających z bezpłat-
nego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Do wywiadów rekrutowani byli klienci wskazanych 
placówek wychodzący z ich siedzib. Założona próba wynosiła N=200.

Tabela 13. 
Kategorie spraw, z którymi 

najczęściej borykają 
się świadczeniobiorcy 

PPiO, z perspektywy 
usługodawców, 

benefi cjentów i instytucji 
wspierających

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY (1) N=450, 

F2F_BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA N=196 

(2), CATI_WSPIERAJĄCY (3) 
N=450, obliczenia: Piotr 

Zimolzak.
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zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; w drugiej – akcento-

wano, że prowadzone sprawy często wiążą się z sytuacjami, w których 

prawo okazało się nieskuteczne wobec sytuacji skrzywdzenia jednostki 

i pozbawienia jej środków do życia. Instytucje związane z pomocą spo-

łeczną (OPS-y, PCPR-y) udzielają porad w kwestiach związanych z prawem 

cywilnym, rodzinnym, zadłużeniem i windykacją, prawem spadkowym, 

mieszkaniowym, przemocą domową, sporami sąsiedzkimi: To są głównie 

z zakresu prawa rodzinnego […], na przykład, ustalenie alimentów, czasem 

też rozwód, separacja, napisanie zawiadomienia o popełnieniu przestęp-

stwa[…] (IP_ IDI15_P12).

Kolejnym obszarem jest poradnictwo w sferze socjalnej: Oni świadczą 

poradnictwo socjalne, czyli osobom, które tu przychodzą, jeśli cokolwiek 

potrzebują, czyli jeśli trzeba wyrobić np. grupę niepełnosprawności, czy 

np. przychodzą w sprawach osób niepełnosprawnych, pracy (IP_ IDI9_P6).

Poradnictwo świadczone przez inne instytucje państwowe jest ściśle 

związane z ich profilem działalności: w przypadku inspektoratów pracy 

będzie to prawo pracy oraz normy BHP. Miejscy rzecznicy praw konsumen-

tów zajmują się prawem konsumenckim, przy czym w wywiadzie z przed-

stawicielem tej instytucji zanotowano, że klienci przychodzą ze sprawami 

znacznie wykraczającymi poza jej kompetencje: […] tematy są różne, od 

spraw spadkowych, karnych do konsumenckich. Kiedy przychodzi ktoś, 

komu naprawdę nie da się, nie potrafi pomóc, wtedy odsyła się do kance-

larii, ewentualnie instytucji bezpłatnych […] (IP_ IDI7_P4).

Z wywiadów z rozmówcami reprezentującymi Studenckie Poradnie 

Prawne wynika, że potencjalny zakres spraw jest bardzo szeroki: […] to 

jest bardzo szerokie spektrum. To naprawdę nie jest w tym momencie do 

opisania. Generalnie nie staramy się prowadzić spraw, które... które doty-

czą jakiejś działalności gospodarczej, bo tutaj wychodzimy z założenia, 

że te osoby mają odpowiednie środki i stać na pomoc profesjonalistów 

(IP_ IDI30_SPP2).

W przypadku związków zawodowych świadczone porady dotyczyć 

mogą – poza podstawowym obszarem prawa pracy i prawa związkowe-

go – również spółdzielczości, a niekiedy także spraw karnych.

Ostatnia kategoria podmiotów, organizacje pozarządowe, odznacza 

się zróżnicowaniem tematyki PPiO w związku z różnymi obszarami, w któ-

rych te podmioty prowadzą swoją działalność statutową. Przykładowo, 

organizacja zajmująca się prawami kobiet udziela porad w takich obsza-
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rach jak prawo rodzinne, prawa rodzicielskie, przemoc domowa i prawo 

pracy (por. cytat 2 w aneksie). Osobną podgrupę stanowią organizacje 

realizujące projekty Biur Porad Obywatelskich. Przedstawiciel jednego 

z nich wskazał następujące obszary, w których prowadzi się poradnictwo, 

zgodnie z kategoryzacją stosowaną w sieci biur: Najwięcej jest rodzinnych 

związanych z własnością też, w sensie też dziedziczenia. To jest długów 

spadkowych. […] Związek Biur Porad Obywatelskich prowadził taką kam-

panię „Stop Dziedziczeniu Długów”. Coraz więcej osób pojawia się z za-

dłużeniami niewynikającymi z dziedziczenia długu tylko lekkomyślnego 

zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Tego typu rzeczy. Wszystkie sprawy 

związane ze świadczeniami z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, świad-

czenia pielęgnacyjne (IP_ IDI22_NGO2).

3.1.5. Typowe cechy odbiorców poradnictwa w oczach usługodawców

Dokładna charakterystyka odbiorców usług PPiO jest omówiona w pod-

rozdziale 3.2 raportu. Tutaj, na podstawie przeprowadzonych wywiadów, 

prezentujemy opinie przedstawicieli podmiotów świadczących poradni-

ctwo dotyczące profilu ich typowego klienta bądź podopiecznego. W przy-

padku instytucji pomocy społecznej typowym odbiorcą poradnictwa jest 

kobieta, szczególnie w wieku między 30. a 50. rokiem życia. Jak zasuge-

rowano w trakcie wywiadu w jednym z tych podmiotów, jest to kobieta 

wywodząca się z grup silnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, znaj-

dująca się w sytuacji, która sprawia, że spełnione są dochodowe kryteria ko-

rzystania ze świadczeń pomocy społecznej (wskazywano niekiedy, że jest to 

warunek otrzymania również porady prawnej, co nie dotyczy jednak porad 

w ramach interwencji kryzysowej), często z rodzin patologicznych (przemoc 

domowa, mąż osadzony w zakładzie karnym). Oprócz kobiet zwracają się 

o pomoc poradniczą w tych instytucjach również osoby eksmitowane czy 

zadłużone wskutek wzięcia lichwiarskiej pożyczki bądź nabycia towaru na 

raty (szczególnie osoby starsze, częściej w ten sposób oszukiwane). Roz-

mówcy dzielili się również swoimi wyobrażeniami na temat podopiecznych, 

wskazując na ich niesamodzielność w odniesieniu do problemów natury 

prawnej: […] na pewno jest to pomoc ludziom, których nie stać na taką po-

moc prawną, a którzy sami sobie nie poradzą (IP_ IDI10_P7).

W organizacjach pozarządowych należących do Związku Biur Porad 

Obywatelskich powtarzało się wskazanie na kobietę z wykształceniem 
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średnim jako typowego beneficjenta poradnictwa. Akcentowano prze-

wagę liczebną kobiet wśród klientów, podawano natomiast ich wiek 

w przedziale od 40. do 60. roku życia bądź wskazywano na osoby w wieku 

średnim i starszym, w tym emerytów. Towarzyszyło temu przypuszcze-

nie, że młodzi są bardziej biegli w samodzielnym wyszukiwaniu informacji 

w Internecie. Bardziej zaawansowany wiek charakteryzuje również osoby 

korzystające z poradnictwa świadczonego przez związki zawodowe, co 

respondent powiązał z niskim poziomem uzwiązkowienia wśród młodych 

pracowników. W Studenckich Poradniach Prawnych nie umiano podać 

charakterystyki typowego klienta lub informowano o znacznym zróżni-

cowaniu beneficjentów: To są mężczyźni, to są kobiety, to są osoby młode, 

to są studenci na przykład. Studenci, którzy mieszkają w domu studen-

ckim i studenci uniwersytetu. To są nawet, mieliśmy tu przypadki, że byli 

to pracownicy uniwersytetu. To są osoby też czasami bardzo w takim już 

poważnym wieku, już nie mówiąc o wieku dojrzałym, i też osoby bardzo 

młode, 13-letnie też. I z różnym wykształceniem, z różnym doświadcze-

niem i z różnymi problemami (IP_ IDI30_SPP2).

W jednym z biur poselskich i senatorskich informowano o bardzo sze-

rokim zakresie grup korzystających ze wsparcia, wśród których wymie-

niono przedsiębiorców, emerytów i rencistów oraz dłużników. W innym 

biurze rozmówca określił nie tylko grupę wiekową klientów (wskazał na 

osoby starsze), lecz także przypisał im pewne cechy charakterologiczne, 

a także ponownie zasugerował ich wykluczenie cyfrowe: Na pewno osoba 

starsza, o pewnych cechach charakterologicznych. Która ma siłę i chęć 

walczenia, bo tak to czasem ktoś machnie na to ręką […]. Czyli osoba star-

sza, z niższym wykształceniem […], chyba mężczyźni przeważają i chyba 

więcej takich cech nie mógłbym wyróżnić. […] O, i nie korzystają z kompu-

tera te osoby na przykład (IP_ IDI2_BPS2).

W jednej kancelarii prawnej rozmówca podkreślał, że z bezpłatnych 

porad korzystają nierzadko klienci, którzy są skrzywdzeni w sposób nie-

zwykły zupełnie. I każde kolejne orzeczenie pogłębia ich dramatyczną 

sytuację (IP_ IDI20_KP2). Powyższy cytat wskazuje, że problemy prawne 

(niekoniecznie problemy „z prawem”!) mogą być źródłem odrębnego ro-

dzaju wykluczenia – wykluczenia prawnego, o którym mowa w dalszej 

części raportu.

W przypadku Państwowej Inspekcji Pracy nie może dziwić, że klien-

tami są pracownicy, z których zdecydowaną większość stanowią oso-

Poradnictwo_raport_T.indd   81Poradnictwo_raport_T.indd   81 2013-07-01   16:06:012013-07-01   16:06:01



82 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

by zatrudnione na umowę o pracę; rozmówca nie wskazał innych cech 

społeczno-demograficznych typowego beneficjenta. Odbiorcy usług 

świadczonych przez miejskich rzeczników praw konsumentów również 

stanowią grupę heterogeniczną: w wywiadzie odniesiono się tylko do 

wieku, wskazując na osoby zarówno młode, jak i starsze. Profil typowego 

beneficjenta organizacji NGO nieprowadzącej Biura Porad Obywatelskich 

wyznacza tematyka działania danej organizacji.

3.1.6. Dostępność świadczonych porad w wymiarze czasowym i infrastrukturalnym

Dostępność porad w zbadanych podmiotach zależy w znacznej mie-

rze od ich zasobów ludzkich (co omówione zostało w punkcie 3.1.10), ma-

terialnych możliwości funkcjonowania (punkt 3.1.11), w tym warunków 

lokalowych, jak również m.in. od przyjętych kanałów świadczenia PPiO. 

Poniżej omawiamy, jaki obraz dostępności porad wyłania się z badania 

jakościowego usługodawców.

W przypadku instytucji pomocy społecznej PPiO świadczone jest jako 

element szerszego poradnictwa, obejmującego zagadnienia psychologicz-

ne czy rodzinne. Zwykle niewielka część zasobów instytucji przeznaczana 

jest na porady prawne. W jednym przypadku deklarowano, że udziela się ich 

w wymiarze czterech godzin tygodniowo, przy czym planowano dodanie 

kolejnych dziesięciu godzin. Porady świadczyło dwóch radców prawnych 

dysponujących jednym wspólnym pomieszczeniem – zdaniem rozmówcy, 

nie stanowi to problemu, gdyż obydwaj pracownicy są osobami zaufania 

publicznego i nie udzielają porad w tym samym czasie. W innej instytucji 

pomocy społecznej wskazano tylko ogólne ramy czasowe przyjmowania 

podopiecznych – do godz. 15 – podczas których jest dostępny prawnik. 

Dodatkowo poinformowano badacza, że dyżury w wymiarze dwóch go-

dzin tygodniowo prowadzi również osoba z wykształceniem prawniczym 

w obszarze problemów alkoholowych. Podmioty z tej kategorii świadczą 

porady praktycznie tylko w toku osobistego kontaktu z podopiecznym, któ-

rego uprawnienia do bezpłatnych świadczeń muszą zostać zweryfikowane, 

udzielenie zaś porady – z wyjątkiem tych w ramach interwencji kryzyso-

wych, na które umówić się można również telefonicznie, a nawet e-mailowo 

– poprzedzone skierowaniem do prawnika przez interwenta czy psycho-

loga. Należy również oczekiwać, że ze względu na specyfikę świadczenio-

biorców, znikoma ich część mogłaby korzystać z innych niż osobista dróg 
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uzyskiwania porad. Duży wymiar godzinowy pracy cechuje biura obsługi 

interesantów w sądach powszechnych – są to typowe godziny urzędowe, 

w poniedziałki często wydłużone – choć informacje dostępne są wyłącznie 

dla osób będących stroną w sprawie lub ich pełnomocników.

Jedyny objęty badaniem jakościowym okręgowy inspektorat pracy 

udziela porad codziennie w godzinach pracy, w poniedziałki do godz. 18. 

Z analizy ilościowej wynika, że jednostki Państwowej Inspekcji Pracy są 

dostępne średnio pięć dni w tygodniu, a średni czas pracy wynosi około 

8,7 godziny. Dopuszczalne są praktycznie wszelkie możliwe kanały ko-

munikacji – poza poradami świadczonymi face to face (także w trakcie 

kontroli), można uzyskiwać wsparcie telefonicznie, pisemnie i e-mailowo. 

Można więc sądzić, że dostępność porad w tej instytucji jest szeroka.

Wydział Obsługi Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich również 

zapewnia dostęp do PPiO przez cały tydzień ze zwiększonym wymiarem 

godzinowym w poniedziałki. Z analiz ilościowych wynika, że, rzecznicy 

praw konsumentów pracują średnio cztery dni w tygodniu po 6,3 godzin 

dziennie. Prowadzona jest w ramach tych godzin telefoniczna infolinia.

W organizacjach pozarządowych istotnym czynnikiem wpływającym 

na częstotliwość udzielanych porad jest wielkość środków, które uda się 

im zdobyć na prowadzenie poradnictwa. Potwierdzeniem może być jeden 

z wywiadów z przedstawicielem Biura Porad Obywatelskich prowadzonego 

przez organizację pozarządową: – Teraz państwo przyjmują w poniedziałki, 

wtorki, środy. Czy wcześniej tych godzin było więcej? – Więcej było. Był jesz-

cze jeden dzień i o godzinę dłużej. Czyli jeszcze czwartek. A jak było poradni-

ctwo listowne dla więźniów, trochę się pracowało więcej (IP_ IDI22_NGO2).

Potwierdzają to informacje z badań ilościowych, średni czas pracy BPO 

to 3,5 dnia tygodniowo w wymiarze 6,6 godzin dziennie (por. tabela 14).

Ile godzin dzienne oraz ile dni w tygodniu 
dostępna jest dla beneficjentów Państwa 

placówka?

Ile dni w tygo-
dniu dostępna?

Ile godzin dzien-
nie dostępna? 

Związki zawodowe (N=15) 5,6 7,5

Biura Federacji Konsumentów (N=3) 4,2 5,5

Studenckie Poradnie Prawne (N=3) 5,0 5,8

Biura Porad Obywatelskich (N=4) 3,5 6,6

Organizacje pozarządowe, społeczne 
(N=30)

3,8 8,0

Jednostki pomocy społecznej OPS-y 
(N=246)

4,4 7,2
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Jednostki pomocy społecznej PCPR-y 
(N=29)

3,8 6,4

Rzecznicy praw konsumentów (N=11) 3,8 6,3

Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy 
(N=6)

5,0 8,7

Biura poselskie i senatorskie (N=55) 3,1 4,8

ZUS (N=16) 4,4 7,3

Ogółem (N=418) 4,2 6,9

Studenckie Poradnie Prawne cechuje stosunkowo wysoki wymiar go-

dzinowy dyżurów, prowadzonych przez wszystkie dni robocze. Dokładnie 

ten sam średni wynik (pięć dni) uzyskano w pomiarze ilościowym. W jed-

nym przypadku dziennie klientowi poświęca się około 2 lub 3 godzin (śred-

nia z badania usługodawców dla tej instytucji wynosi jeszcze więcej, bo 

5,8 godziny dziennie): Na klienta przeznaczamy od 20 do 30 minut, czyli 

dziennie tak naprawdę od 4 do 6 klientów jesteśmy w stanie obsłużyć (IP_ 

IDI29_SPP1). Jednocześnie w innym wywiadzie poinformowano o dość dłu-

gim czasie oczekiwania klienta na ekspertyzę – około czterech tygodni; 

wyjątkowo traktuje się jedynie odbiorców pilnie potrzebujących porady 

i jednocześnie określonych w wywiadzie jako „zdesperowani”. W kolejnym 

przypadku podano bardzo szerokie ramy godzinowe działalności porad-

niczej: od 8:00 do 20:00. Dostępność porad udzielanych przez Studenckie 

Poradnie Prawne jest więc zróżnicowana. Dodatkowe ograniczenie może 

stanowić zakres kanałów komunikacji: poradę uzyskuje się raczej tylko 

osobiście lub na piśmie. Częściowo wiąże się to z akcentowanym przez 

rozmówców ograniczeniem grupy odbiorców do osób, które oświadcza-

ją pisemnie, że ich sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie ze 

wsparcia o charakterze komercyjnym. Nie jest to jednak weryfikowane 

i nie wymaga się przedstawiania zaświadczeń o wysokości dochodów.

Zarówno kancelarie prawne, jak i biura poselskie i senatorskie, czyli 

instytucje, dla których PPiO stanowi tylko dodatkową działalność, oferują 

znacznie mniej czasu swoim klientom zainteresowanym takim wsparciem. 

W wyżej wspomnianych instytucjach informowano o cotygodniowym dy-

żurze prawnika. W jednym z podmiotów wskazano, że świadczenie porad 

każdorazowo trwa jedną lub dwie godziny. Porady często poprzedzane są 

telefonicznym umówieniem, niekiedy można ustalić termin w innym dniu 

niż ten, w który zazwyczaj udziela się porad. Nie ma ograniczeń odnoszą-

cych się do sytuacji materialnej klienta, z tym że kancelaria przyjmuje z re-

Tabela 14. 
Dostępność czasowa 
usługodawców PPiO. 

Wartości średnie

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak.
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guły daną osobę tylko raz – nie prowadzi się więc spraw, a jedynie udziela 

jednorazowej porady. O dostępie do porady decyduje kolejność: Ale nie 

ustalamy żadnego cenzusu takiego, że najpierw powiedz nam co masz, 

a my później powiemy czy możesz tu przyjść. Przychodzi każdy kto chce. 

Jedyne ograniczenie: czas. Tyle i tyle mamy na to przeznaczone, zmieścisz 

się – masz (IP_IDI20_KP1).

W przypadku biur poselskich i senatorskich niekiedy sprawę osoby 

z innego okręgu wyborczego przekazuje się do odpowiedniego biura 

poselskiego: Każdy jest równy, równie traktowany, tylko ewentualnie 

przynależność do innego okręgu wyborczego, to wtedy kontaktujemy go 

z biurem parlamentarzysty z terenu tamtego, bo on zna te realia, zna te 

nazwiska, sprawy i tak dalej […] (IP_ IDI2_BPS2). 

Analizy ilościowe pokazują, że ograniczenia w dostępności czasowej 

mogą być poważną barierą w powiązaniu z lokalizacją siedziby usługo-

dawcy. Respondenci, którzy nie mogli skorzystać z pomocy w miejscu 

zamieszkania, wskazali odległość od siedziby punktu poradniczego jako 

bardzo ważną barierę. Ten problem dotyczy przede wszystkim kancelarii 

prawnych (wszyscy korzystający z ich usług wymieniali trudności w umó-

wieniu spotkania, co trzeci korzystający wskazał na niedogodne godziny 

otwarcia), a niemal w ogóle nie był wymieniany w odniesieniu do urzędów 

gmin czy OPS-ów.

3.1.7. Standardy świadczonych porad: rozumienie pojęcia standardu, ich źródła oraz przyjęte 

procedury postępowania

W wywiadach usługodawcy używają pojęcia „standardu” w trzech zna-

czeniach, myląc je niejednokrotnie lub mieszając ze sobą. Oto one:

� Standardy rozumiane jako pewien poziom (określony arbitralnie lub 

wyobrażony) jakości usługi. Niektórzy usługodawcy, nie wiedzą, że np. 

regulaminy, które opracowali, opisują pewne „standardy”. Kojarzą to 

pojęcie raczej z wysokimi wymogami jakości, których przy takim cha-

rakterze działalności nie czują się w obowiązku zapewnić: Po prostu 

nie ma takich standardów, nie są wymagane, a poza tym myślę, że nie 

jesteśmy w stanie żadnych standardów spełnić, wszystko się wiąże 

z finansami (IP_ IDI9_P6).

� Procedury rozumiane jako jakiekolwiek stałe zasady postępowania. 

Pewne podstawowe procedury narzucone są przez przepisy prawa, 
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np. ochrona danych osobowych, itp. Część instytucji specjalistycznych, 

np. inspekcje pracy, działają głównie na podstawie procedur narzuco-

nych odgórnie przez przepisy. W przypadku pozostałych, ogólne proce-

dury „same się tworzą” w rezultacie wzrastającej skali działalności: re-

jestracja, określony czas porady (np. do 30 minut), podpisywanie umów 

z wolontariuszami, czas pracy, sposób postępowania z klientem: Tak, 

mamy swoje regulaminy świadczenia porad, one są opisane, kontaktu 

z beneficjentami, przepływu informacji i tych, które wynikają z różne-

go rodzaju zobowiązań ustawowych i każdy regulamin mamy w szafie 

zamknięty. Przychodzi nowy prawnik, który chce udzielać porad, musi 

się z nim zaznajomić i podpisać (IP_ IDI26_NGO6).

� Zasady etyczne rozumiane jako ogólne nastawienie wobec klientów 

i ich spraw. Pewne minimum zasad etycznych wynika z samego faktu 

podjęcia tej działalności i autoselekcji świadczących je osób: […] jest to 

standard poufności, bezpłatności, bezstronności. Wszystko to jest opi-

sane w naszym regulaminie (IP_ IDI27_NGO7). Na podstawie typowego 

dla instytucji niepublicznych studium przypadku wyróżnić można na-

stępujące zasady biur poradnictwa: poufność, bezpłatność, bezstron-

ność, niezależność, samodzielność klienta, otwartość dla wszystkich, 

aktualność i rzetelność informacji (IP_CS2)9.

Z wywiadów wynika, że w pewnym zakresie wszystkich trzech ele-

mentów (standardów jakości, procedur i zasad etycznych) przestrzega 

się, choć badanie ilościowe wykazało, że nie powszechnie. Można więc 

mówić, że są takie podmioty świadczące poradnictwo, które w pełni opie-

rają swoje działania na standardach. Standardy w pierwszym ze wskaza-

nych znaczeń – jakości – występują jako rezultaty szkolenia i wymagań 

formalnych wobec świadczących usługi: Więc to jest tak, że po prostu jest 

kwestia tego, że jakby jest przekazane takie know-how – to jest taki tre-

ning u tej osoby, która udziela tych porad. I ja na przykład to tak miałam, 

że kilka dyżurów po prostu siedziałam z nią i po prostu patrzyłam, jak to 

się robi […] (IP_ IDI24_NGO4).

Dla początkujących prawników, szczególnie w przypadku Studenckich 

Poradni Prawnych, poradnictwo jest formą przygotowania się do świad-

czenia usług o wysokiej jakości po uzyskaniu samodzielności zawodowej, 

9 G. Makowski (red.), Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport 
cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 59–60. http://isp.org.pl/uploads/fi lema-
nager/pliki/poradnictwo/RaportISPUsugodawcy14.03.13.pdf, dostęp 06.11.2013 r.
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dlatego tam przywiązuje się znaczenie do jakości usługi (niejako niezależ-

nie od klienta).

Niektóre podmioty stosują się do standardów opracowanych przez or-

ganizacje parasolowe, czyli federacje zrzeszające podmioty świadczące 

poradnictwo określonego typu, takie jak Fundacja Uniwersyteckich Po-

radni Prawnych czy Związek Biur Porad Obywatelskich. Standardy w tym 

znaczeniu to raczej zasady etyczne, np.: poufność, rzetelność. Niektóre pod-

mioty, pracujące nad określonym problemem, np. przemocą, stosują stan-

dardy organizacji branżowej, np. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Badani mieli rozbieżne zdania co do tego, czy arbitralne określanie 

standardów jakości (czyli standardy w pierwszym znaczeniu) jest potrzeb-

ne. Bardziej cenna, jak wskazują sami usługodawcy, jest „inwencja i zdol-

ność rozpoznania sprawy”. Minimalny standard jakości to zasada primum 

non nocere (po pierwsze – nie szkodzić) i zgodnie z nią przygotowuje się 

kadry. Określanie poziomu jakości usługi jest przez usługodawców akcep-

towane, jeśli są to usługi wpisane w określony projekt finansowany ze-

wnętrznie, a świadczeniodawca otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

W poradnictwie często nie ma skodyfikowanych procedur dotyczą-

cych samego charakteru porad – dotyczy to 81% instytucji. Wiele z tych 

podmiotów jednak posiada procedury wypracowane w działaniu (47%). 

Procedury spisane znacznie częściej funkcjonują w instytucjach niepub-

licznych (48%) niż publicznych (15%), co zapewne wynika z faktu finan-

sowania zewnętrznego: Poprzez spełnianie tych standardów my mamy 

możliwość brania udziału w konkursach, o takie granty wewnętrzne, które 

przygotowuje fundacja, jeżeli nie spełniamy standardów, to automatycz-

nie nie możemy brać udziału w konkursie (IP_ IDI29_SPP1).

Typową procedurę postępowania z klientem dobrze opisuje poniższy 

przykład, zrekonstruowany na podstawie studium przypadku organizacji 

pozarządowej10:

1) umówienie się klienta na konsultację (możliwe umówienie się osobi-

ście, telefonicznie, e-mailowo) – na tym etapie od klienta zbierane są 

podstawowe informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, tele-

fon kontaktowy, rodzaj problemu, którego będzie dotyczyła porada;

2) telefon z potwierdzeniem – aby zamknąć listę klientów na dany dzień, 

pracownik dzwoni do umówionych klientów i potwierdza ich przyby-

10 G. Makowski (red.), Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport 
cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 55., http://isp.org.pl/uploads/fi lemana-
ger/pliki/poradnictwo/RaportISPUsugodawcy14.03.13.pdf, dostęp 06.11.2013 r.
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cie (jeśli któryś z klientów się rozmyśli, pracownik zaprasza osobę re-

zerwową, umówioną na kolejny dzień, ale deklarującą chęć skorzysta-

nia z wcześniejszego terminu);

3) porada

a) przed wejściem do prawnika klient dopełnia formalności przy po-

mocy pracownika – wypełniana jest karta rejestracyjna, oświadcze-

nie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem (jeśli klient jest już kolejny raz 

w biurze, ten etap jest pomijany, ponieważ wszystkie wymagane 

dokumenty już zostały zgromadzone);

b) rozmowa z prawnikiem – spotkanie trwa około 30 minut; wymaga 

się, aby w miarę możliwości klient szczegółowo opisał sytuację, 

przedstawił wszystkie dokumenty, którymi dysponuje; po zdiag-

nozowaniu problemu następuje właściwa porada, dalej – jeśli jest 

taka potrzeba – prawnik wspólnie z klientem pisze niezbędne pis-

ma (jeśli w 30 minut nie uda się zrealizować pełnej porady, klient 

umawia się na kolejną wizytę);

c) po wyjściu od prawnika klient zobowiązany jest, w ramach pro-

wadzonego monitoringu i ewaluacji projektu, wypełnić ankietę 

ewaluacyjną, badającą zadowolenie klienta z porady.

Czasem bezpośrednie udzielenie porady jest poprzedzone szerszą 

korespondencją, wymianą dokumentów itp. W zależności od charakteru 

podmiotu zajmującego się poradnictwem cały proces może być bardziej 

rozbudowany (por. rozdział 3.1.4 na temat zakresu przedmiotowego po-

radnictwa). Najczęściej jednak porady ograniczają się do spotkania twa-

rzą w twarz (por. wykres 43). Doradcy raczej unikają podejmowania bez-

pośrednich działań w imieniu beneficjentów, dając im jedynie wskazówki, 

jak powinni postępować. Badania ilościowe nie wykazały istnienia szcze-

gólnych procedur czy technik poradnictwa ze względu na typ podmio-

tu; pomija się tu fakt specjalizacji niektórych instytucji i związany z tym 

charakter ich działalności (inspekcja pracy, biura interesantów w sądach, 

organizacje walczące z przemocą domową, itp.).

Pewnym elementem różnicującym jest miejsce działalności doradców. 

W instytucjach publicznych unika się świadczenia właściwej porady za po-

średnictwem zdalnych środków przekazu (poza samym informowaniem), 

podczas gdy instytucje niepubliczne w 13% przypadków porad udzielają 

zdalnie i dążą do zwiększenia tego odsetka ze względu na efektywność 
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Wykres 9. 
Dominujące formy kontaktu 
usługodawców PPiO 
z benefi cjentami

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak.

działania (doradca nie musi przebywać w biurze, czas kontaktu jest krót-

szy). Z drugiej strony, instytucje publiczne udzielają porad także u benefi-

cjenta, co wynika głównie z działalności pracowników socjalnych (por. wy-

kres 9). Organizacje niepubliczne w większym stopniu korzystają z usług 

profesjonalnych prawników, którzy w tym przypadku prawie zawsze po-

bierają wynagrodzenie za pracę od organizacji świadczącej poradnictwo.

Która z form świadczenia poradnictwa jest najczęściej przez Państwa 

stosowana? Proszę wybrać jedną odpowiedź.

Jednym z istotnych standardów jakości usługi jest czas oczekiwania na 

właściwą poradę. Nie ma tu zasadniczych różnic między typami organiza-

cji. Większość (61% przedstawicieli ogółu instytucji) deklarowała, że pora-

da udzielana jest od razu, 21% twierdziło, że w ciągu kilku dni, pozostali 

wskazywali dłuższy okres, a 4% ogółu badanych wybrało odpowiedź „to 

zależy”, wskazując, że trudno jest wyciągnąć w tym zakresie jakąś „śred-

nią”. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku około 40% instytucji udzielana 

pomoc następuje niemal natychmiastowo (kombinacja kroków „od zgło-

szenia do pierwszego kontaktu” oraz „od pierwszego kontaktu do udzie-

lenia pomocy”). Tylko w przypadku 26% instytucji od momentu zgłoszenia 

do pierwszego kontaktu ze specjalistą upływa kilka dni lub nieco dłużej. 

Podsumowując, ograniczenie dostępu do porady ma charakter co 

najwyżej lokalny lub przejściowy. Jak pokazuje poniższy wykres, porada 

przeważnie udzielana jest od razu. Nie sposób jednak mówić o „kolejkach” 

Poradnictwo_raport_T.indd   89Poradnictwo_raport_T.indd   89 2013-07-01   16:06:012013-07-01   16:06:01



90 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

Wykres 10. Obsługa 
benefi cjentów od 

zgłoszenia się do instytucji 
do pierwszego kontaktu 

z doradcą

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak.

do punktów poradniczych, co jednak nie oznacza jeszcze zaspokojenia 

zapotrzebowania obywateli na tę działalność, o czym będzie mowa w ko-

lejnych rozdziałach.

Proszę krótko opisać standardowy sposób postępowania z osobą od jej 

zgłoszenia się do Państwa do pierwszego kontaktu z doradcą.

3.1.8. Ewidencja, kontrola, monitorowanie i ewaluacja usług: czy, jak i w jakim celu 

są prowadzone

Przebadane podmioty z reguły nie prowadzą ewidencji swoich usług 

poradniczych bądź robią to w sposób uproszczony. Prowadzenie rejestru 

spraw (jeżeli już ma miejsce) wynika zazwyczaj z obowiązku sprawozdaw-

czego, który dotyczy zarówno instytucji publicznych, jak i organizacji po-

zarządowych. Niektóre podmioty prowadzą rejestr na piśmie, w postaci 

papierowej kartoteki, a niekiedy tylko notatnika. Inne gromadzą dane rów-

nież na dysku komputera, korzystając jednak z podstawowego oprogra-

mowania biurowego, takiego jak arkusz kalkulacyjny Excel. Nie wszystkie 

organizacje prowadzą ewidencję w pełni systematycznie, niektóre pomi-
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jają pewne przypadki spraw (nie stwierdzono przy tym występowania 

jasnych kryteriów, według których następuje wpis do rejestru bądź po-

minięcie danej sprawy). W instytucjach nie zatrudnia się pracowników, 

których zadaniem byłoby wyłącznie prowadzenie rejestrów – zazwyczaj 

zajmują się tym sami doradcy.

Przykładowej procedury dostarcza wywiad przeprowadzony w jednej 

z organizacji pozarządowych: Ewidencja jest prowadzona – jest imię i na-

zwisko, jeśli mamy imię i nazwisko, bo nie zawsze mamy, tu, na miejscu 

to raczej mamy, natomiast przez Internet to wpisujemy nickiem albo bez 

nicku nawet, bo ktoś zmienia co chwilę, staramy się raczej z miasta wpi-

sywać i rodzaj usługi, rodzaj problemu i wsparcie, jakie zostało udzielone 

i daty, także nie wydziwiamy jakoś specjalnie, ale takie podstawowe in-

formacje, czyli data, imię i nazwisko, jeśli mamy, nick, rodzaj problemu 

i rodzaj udzielonego wsparcia (IP_ IDI25_NGO5).

Jednocześnie ten sam respondent przyznał, że nie są rejestrowane 

dalsze losy klientów, co nie oznacza, że doradcy nie interesują się nimi 

– w wielu instytucjach wskazywano na niemożność monitoringu losów 

odbiorców poradnictwa, m.in. z powodu zapewnianej im anonimowości 

i braku podstaw do obligowania ich do informowania o dalszym przebie-

gu sprawy. Takie działanie wymaga zgody beneficjenta, pojawia się też py-

tanie o jego celowość, jeśli próbuje się w ten sposób ocenić jakość porady, 

pomijając kryteria inne niż skuteczność. Z kolei przedstawiciel Studenckiej 

Poradni Prawnej poinformował o utajeniu części rejestrowanych danych, 

gdy sprawa zostanie sfinalizowana: My zapisujemy tylko imię i nazwisko, 

żeby nie zaistniał ten konflikt, i jakiej sprawy dotyczyło, reszta informacji 

jest zaczernianych. […] Cała sprawa, po rozwiązaniu, jej „drażliwe” tematy 

są zaczerniane i wykreślane (IP_ IDI29_SPP1).

Nie zawsze ewidencja PPiO służy wyłącznie sprawozdawczości. In-

teresującego przykładu dostarcza rozwiązanie wypracowane w jednym 

z Biur Porad Obywatelskich. Mianowicie zebrane przez to biuro informacje 

stanowią rodzaj materiału badawczego na użytek władz samorządowych, 

które dzięki temu mogą się dowiedzieć o ewentualnych nieprawidłowoś-

ciach w urzędach, ale także dostrzec inne problemy nękające lokalną spo-

łeczność: […] samorząd od nas ma bardzo dużą korzyść, ja tak przynajmniej 

uważam. Dlatego że my opracowujemy dosyć szczególne, szczegółowe ra-

porty. Czyli pokazujemy, że w tej dzielnicy jest najwięcej tego typu prob-

lemów. […] Więc po pierwsze, możemy pokazać globalne jakieś problemy, 
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które się pojawiają, co ludzi gryzie w sposób anonimowy i bezpieczny, bo 

my nie mówimy „to pani taka i siaka”, tylko tego problemu jest więcej, 

tego mniej, tak to tam przebiega (IP_ IDI21_NGO1).

Wnioski z badania usługodawców świadczą, że jedynie połowa wszyst-

kich instytucji obserwuje dalszy przebieg sprawy po udzielonej poradzie, 

a aż dwie trzecie ogółu instytucji nie sprawdza, w jakim stopniu udzielo-

na porada przyczyniła się do rozwiązania problemu danej osoby. Insty-

tucje, które sprawdzają skuteczność w rozwiązaniu problemu, robią to 

głównie poprzez rozmowy z klientami, ale również przez monitorowanie 

sprawy, kontrolę (wizytę) lub za pomocą ankiety. Niestety, jedynie 11% 

ogółu instytucji podejmuje takie działania, przy czym częściej deklarowały 

je instytucje niepubliczne. Niepopularność prowadzenia takich działań 

może wynikać z faktu, że w większości instytucji bezpłatne poradnictwo 

prawne nie jest głównym zakresem działań lub nie jest wyodrębnione ze 

świadczenia innych usług.

Jednym z wymiarów oceniających jakość świadczonych porad praw-

nych jest ocena tego, czy porada przyczyniła się do rozwiązania prob-

lemu klienta. Badani, biorący udział w badaniu beneficjentów, dość po-

zytywnie ocenili skuteczność porad prawnych. Ponad trzy czwarte za-

deklarowało, że ich problem(-y) udało się rozwiązać całkowicie (67%) lub 

częściowo (9%) (por. wykres 11). Respondenci byli zadowoleni z otrzyma-

nia pomocy – 90% wyraziło zdecydowane lub umiarkowane zadowolenie. 

Badanie jakościowe ukazało, że oprócz podjęcia próby załatwienia spra-

wy, dla klientów ważne jest zdobywanie wiedzy o procedurach prawnych, 

którą można zastosować jako argument służący ukazaniu determinacji 

w rozwiązaniu sprawy oraz zdobyciu twardych argumentów przeciw oso-

bie, z którą klient jest w sporze.

Z brakiem zaawansowanej i systematycznej ewidencji spraw wiążą 

się również ograniczenia w zakresie kontroli jakości usług. W większości 

instytucji nie występują systemy oceny pracy doradców. W niektórych wy-

wiadach sygnalizowano, że nie jest to możliwe ze względu na merytorycz-

ny, ekspercki charakter ich pracy, co m.in. wyraził przedstawiciel instytucji 

pomocy społecznej: […] trudno sprawdzać radców prawnych z kolosalnym 

stażem, co oni robią, no. Chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jest to 

na tyle odpowiedzialny zawód, że nikt nie będzie pisał bzdur (IP_ IDI10_P7). 

Również w jednej organizacji pozarządowej nienależącej do ZBPO wyrażo-

no przekonanie o autonomiczności doradców, którzy sami się monitorują 
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Wykres 11. 
Skuteczność pomocy 
udzielanej w wybranych 
typach instytucji

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA.

(IP_ IDI26_NGO6). W instytucjach publicznych poradnictwo jest kontrolo-

wane od strony formalnej w ramach ogólnych audytów, którym podlegają 

wszystkie komórki organizacyjne.

Proszę powiedzieć, czy problemy, z którymi zwrócił/-a się P., 

udało się rozwiązać?

Prawie połowa instytucji wspierających (50% publicznych i 43% nie-

publicznych) nie podejmuje żadnych działań kontrolnych wobec wspie-

ranych podmiotów w celu weryfikacji, czy ich wsparcie zostało właściwie 

wykorzystane. Niezależnie od typu usługodawcy, wszystkie instytucje 

wpierające wymagają kart czasu pracy osób zaangażowanych w poradni-

ctwo. W przypadku instytucji publicznych najczęstszą formą nadzoru jest 

wymóg sprawozdań merytorycznych (38%) i finansowych (31%). Ten rodzaj 

weryfikacji jest również często wykorzystywany w stosunku do usługo-

dawców niepublicznych (24% w przypadkach obu sprawozdań). Najmniej 

powszechnymi praktykami (poniżej 20% wskazań przedstawicieli insty-

Poradnictwo_raport_T.indd   93Poradnictwo_raport_T.indd   93 2013-07-01   16:06:022013-07-01   16:06:02



94 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

tucji wspierających), niezależnie od typu usługodawcy, są bezpośrednie 

wizyty, prowadzenie ewidencji porad, klientów korzystających z porad, 

badanie satysfakcji klientów.

Czy i jakie działania podejmujecie P., aby zapewnić, że 
udzielane przez P. wsparcie było właściwie wykorzy-
stywane?

Publiczne 
N=46

Niepubliczne
N=21

Wymagamy sprawozdań merytorycznych 38% 24%

Wymagamy sprawozdań finansowych 31% 24%

Wymagamy kart czasu pracy osób zaangażowanych 
w poradnictwo

100% 100%

Wymagamy ewidencji porad, klientów / beneficjen-
tów korzystających z pomocy danego podmiotu

13% 14%

Wizytujemy te podmioty w czasie, gdy korzystają 
z naszego wsparcia

27% 14%

Badamy satysfakcję klientów / beneficjentów pomo-
cy otrzymywanej przez te podmioty

13% 14%

Sprawdzamy to w inny sposób 8% 10%

Nie podejmujemy żadnego z powyższych działań 50% 43%

Z bardziej zaawansowaną kontrolą, na podstawie wielu spisanych 

standardów poradnictwa, spotykamy się w Biurach Porad Obywatelskich. 

Jest to kontrola zarówno zewnętrzna, na poziomie ZBPO, nad którą czuwa 

specjalnie do tego zadania zatrudniony prawnik, jak i wewnętrzna – do-

konywana przez pracownika biura poprzez przeglądanie losowo wybra-

nych kart klientów. Mimo że doradcy nie są prawnikami, również na nich 

spoczywa obowiązek kontroli, która dotyczy zrozumiałości udzielanych 

porad. Od jakiegoś czasu jest to również zadanie zatrudnianych psycho-

logów. Wszystkie informacje o udzielanych poradach gromadzone są 

w internetowej bazie danych. Spośród instytucji publicznych na uwagę 

zasługuje przykład kontroli jakości poradnictwa w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych. Odbywają się w nim kontrole z wykorzystaniem techniki ta-

jemniczego klienta oraz przeprowadza się testy z wiedzy merytorycznej 

pracowników świadczących poradnictwo.

Ewaluacja usług, szczególnie pod kątem ich skuteczności, jest w wielu 

przypadkach praktycznie niemożliwa, w związku ze wskazanym już prob-

lemem monitorowania losów świadczeniobiorców, a także częstokroć ze 

szczupłością środków finansowych, które można by przeznaczyć na ten 

cel. Wskazywano również na brak ustawowych wymogów w przypadku 

instytucji publicznych, żeby prowadzić ewaluację PPiO. Tym bardziej 

Tabela 15. 
Monitoring instytucji 

wspierających

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak.
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trudno przewidywać, żeby wszelkie zidentyfikowane działania kontrolne 

istotnie przyczyniały się do modyfikacji działalności poza ewentualną do-

raźną korektą w odniesieniu do pracowników, których pracy nie oceniono 

pozytywnie – w tych nielicznych instytucjach, w których poinformowano 

o prowadzonych kontrolach merytorycznych.

3.1.9. Jakość, efektywność i skuteczność świadczonych usług przez podmioty PPiO: 

sposoby weryfikacji

Z omówienia zawartego w punkcie 3.1.8 wynika, że weryfikacja jako-

ści, efektywności i skuteczności świadczonych porad występuje w stopniu 

znacznie ograniczonym i nie wiąże się zazwyczaj z istotnymi skutkami dla 

kształtu świadczonych usług. Jak już wcześniej wskazano, w toku wywia-

dów ujawniło się, że zaawansowaną ewaluację jakości prowadzi się w od-

niesieniu do usług poradniczych w ZUS-ie. Jest to wykorzystanie techniki 

tajemniczego klienta, a więc osoby podszywającej się pod usługobiorcę, 

której zadaniem jest ocenić zarówno rzetelność porady, jak i postawę pra-

cownika: Przychodzą do nas, sprawdzają wszystko, czy jesteśmy sympa-

tyczni, jak udzielamy informacji, czy zgodnie z procedurami, na których 

powinniśmy pracować (IP_IDI19_P16). Dodatkowo w tej samej instytucji 

sprawdza się kompetencje doradców poprzez organizowanie testów 

z wiedzy on-line, o których obowiązku wypełnienia pracownicy dowiadu-

ją się z małym wyprzedzeniem. Ewaluacja jakości organizacji zrzeszonych 

w ZBPO również została już wyżej zarysowana – nacisk kładziony jest na 

zrozumiałość świadczonych porad dla przeciętnego ich odbiorcy, ale rów-

nież m.in. na poufność i dyskrecję w toku ich udzielania, zasadę konsul-

towania sprawy z resztą zespołu, a także zapewnienie jednolitego wzoru 

sporządzanej dokumentacji. Weryfikacja jakości odbywa się na poziomie 

zarówno poszczególnych organizacji, jak i całej sieci.

Powyższe przykłady stanowią raczej wyjątki – w wielu spośród zba-

danych podmiotów prowadzi się co najwyżej kontrolę formalnej strony 

działalności poradniczej w ramach szerszej struktury organizacyjnej. 

W związku z brakiem technicznych możliwości w zasadzie nie mierzy się 

efektywności i skuteczności świadczonych porad. Wymagałoby to przyję-

cia pewnych wskaźników odnoszących się do dalszego przebiegu spraw, 

w których doradzano klientom. Tej wiedzy zaś badane podmioty nie gro-

madzą w sposób systematyczny, niektóre zaś pozbywają się w drodze 
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Wykres 12. 
System oceny pracy 

doradców zatrudnionych 
przez usługodawców PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
między grupami nieistotne 

statystycznie.

utajniania niektórych danych potrzebnych na etapie świadczenia porad. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zbadanych związków zawodowych, 

które udostępniają wsparcie prawne swoim członkom, dzięki czemu mają 

zazwyczaj wiedzę o ich powodzeniu bądź jego braku w danej sprawie. 

W wywiadach z przedstawicielami związków padały niekiedy wprost opi-

nie, że efektywność wsparcia jest wysoka, nie są to jednak wnioski wyni-

kające z działań kontrolnych czy ewaluacyjnych, ale z prostych obserwacji 

odsetków spraw wygranych przed sądami pracy. Należy przy tym pamię-

tać, że poradnictwo czy pełnomocnictwo przed sądem związki cedują czę-

sto na inne podmioty, przede wszystkim na kancelarie prawne.

Połowa instytucji nie weryfikuje jakości porad udzielanych przez oso-

by, które do tego zatrudnia, 27% ocenia je za pomocą systemu oceny, a 20% 

bez systemu oceny. Spośród ogółu instytucji częściej nie weryfikują pracy 

swoich pracowników instytucje publiczne (52%) niż niepubliczne (40%) (por. 

wykres 12), choć te różnice nie są istotne statystycznie. Co ciekawe, praktyki 

oceniające jakość pracy są bardziej powszechne w większych miejscowoś-

ciach (powyżej 50 tysięcy mieszkańców). Sposobami sprawdzania jakości 

pracy osób udzielających porady były ankiety, rozmowy oraz obserwacja 

zadowolenia klientów (którzy polecają usługi innym osobom).

Czy praca osób udzielających porad (informacji), pracujących 

z beneficjentem jest poddawana ocenie?
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3.1.10. Ogólna struktura zasobów ludzkich w dyspozycji usługodawców poradnictwa

Strukturę zasobów ludzkich zaangażowanych w PPiO wyznaczają ta-

kie istotne czynniki jak liczba pracowników skierowanych do świadczenia 

poradnictwa, ich wykształcenie formalne i kwalifikacje, aktualizowanie 

kwalifikacji (poprzez uczestnictwo w szkoleniach) oraz formy zatrudnie-

nia, na podstawie których sprawują swoje obowiązki. Wszystkie te cechy 

pracowników odpowiedzialnych za poradnictwo potencjalnie wpływają 

na dostępność i jakość świadczonych usług, jak również na stabilność 

i komfort zatrudnienia samych pracowników. Pomiędzy podmiotami 

publicznymi i niepublicznymi występują w tych dziedzinach dość istotne 

różnice.

Liczba pracowników świadczących poradnictwo w proporcji do ca-

łości personelu, liczby klientów (podopiecznych) oraz zakresu zadań in-

stytucji może mieć kluczowe znaczenie dla dostępności poradnictwa. 

Z jednej strony, mamy instytucje publiczne realizujące cały szereg zadań, 

zatrudniające liczny personel, dla których poradnictwo stanowi jedynie 

wycinek działalności – to przykład instytucji pomocy społecznej. Ilustra-

cją niech będzie sytuacja w jednym z większych przebadanych MOPS-ów: 

wśród 540 pracowników za poradnictwo odpowiada czterech radców 

prawnych, w tym trzech zatrudnianych na etat. Nierzadko w podmiotach 

publicznych prawnicy świadczą wsparcie zarówno w ramach PPiO, jak i na 

rzecz pracowników urzędu. Z drugiej strony, są podmioty, których główną 

dziedziną działalności jest poradnictwo – nie może dziwić, że większość 

personelu w takich instytucjach, jak Studenckie Poradnie Prawne czy Biu-

ra Porad Obywatelskich, stanowią doradcy.

W badaniu stwierdzono występowanie dwóch odmiennych ze wzglę-

du na wykształcenie formalne kategorii pracowników instytucji porad-

niczych. Pierwszą reprezentują przedstawiciele zawodów prawniczych 

(adwokaci, radcy prawni, pozostałe osoby z wykształceniem prawniczym) 

i studenci prawa, drugą zaś – będący absolwentami różnych kierunków, 

praktycy i specjaliści w dziedzinach, którymi zajmują się w swojej insty-

tucji czy organizacji. Kompetencje nabyli w toku nieraz wieloletniej dzia-

łalności w danym obszarze (np. pomoc niepełnosprawnym, opieka nad 

dziećmi, kwestie zatrudnieniowe) i dysponują znacznym doświadczeniem: 

Tutaj koleżanka, która nam towarzyszy, ma wykształcenie wyższe rolni-

cze. Ma takie doświadczenie, że niejednego prawnika by przewyższyła. Jest 
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praktykiem (IP_IDI22_NGO2). Potwierdzają to wyniki badań ilościowych 

– osobami, które najczęściej udzielały porad prawnych i obywatelskich, 

były osoby z wykształceniem prawnym lub będące w trakcie zdobywania 

tego wykształcenia. Jednak w niemal połowie przypadków były to również 

osoby wykształcone w innych kierunkach wyższe pedagogiczne, wyższe 

psychologiczne lub wykształcenie potrzebne do pracy socjalnej, co poka-

zuje wykres 13.

 Kto w Państwa instytucji/organizacji udziela informacji 

i porad osobom indywidualnym?

Przedstawiciele pierwszej kategorii częściej zatrudniani są w obsza-

rze PPiO w instytucjach publicznych oraz, co oczywiste, w kancelariach 

prawnych i Studenckich Poradniach Prawnych, praktycy zaś i specjaliści 

w danej dziedzinie – w organizacjach pozarządowych, w tym prowadzą-

cych Biura Porad Obywatelskich, choć również w funkcji doradców jako 

pracownicy socjalni w publicznych instytucjach pomocy społecznej.

Kwalifikacje wynikające z formalnego wykształcenia bądź praktyki 

i doświadczenia wymagają uzupełniania i aktualizacji, czego typowym 

sposobem jest uczestnictwo w szkoleniach. W przypadku instytucji pub-

Wykres 13. 
Kategorie osób 

udzielających informacji 
i porad osobom 
indywidualnym

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
między grupami istotne 

na poziomie 0,05 na 
podstawie testu chi-

-kwadrat.
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licznych szkolenia te najczęściej dotyczą zagadnień z zakresu pomocy 

społecznej, przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom lub są związa-

ne ze zmianami przepisów prawa. W przypadku instytucji niepublicznych 

szkolenia najczęściej związane są z pracą z beneficjentem oraz ze zmiana-

mi standardów lub przepisów.

Z badań jakościowych wyłania się złożony obraz zaangażowania pra-

cowników świadczących PPiO w podwyższanie swoich kwalifikacji tą dro-

gą. W instytucjach publicznych udział w szkoleniach jest praktykowany 

nierzadko z inicjatywy samych pracowników, szczególnie prawników, któ-

rzy zgłaszają zapotrzebowanie w tej kwestii. Jeżeli są zatrudniani w opar-

ciu o umowę o pracę, pracodawca może skierować ich na szkolenie: Jeżeli 

chodzi o radców prawnych, to oni sami wybierają szkolenia, na które jadą, 

my im nie narzucamy nigdy szkoleń, to są osoby, które wiedzą, na jakie 

szkolenia powinni jechać […] – I wtedy jeżeli ono jest płatne, to ośrodek 

tutaj finansuje? – Oczywiście, że tak, jeżeli jest to osoba zatrudniona na 

umowie o pracę tak, natomiast osoby zatrudnione na umowach zlecenie, 

to one już finansują sobie szkolenia z własnych funduszy (IP_ IDI10_P7).

W przypadku Wydziału Obsługi Interesantów RPO prowadzone są prze-

de wszystkim szkolenia wewnętrzne służące wdrożeniu nowych pracow-

ników, ale zdarzają się również specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, np. 

w dziedzinie radzenia sobie z trudnym klientem. Doradcy w ZUS-u uczest-

niczą w szkoleniach z technik obsługi klienta, w tym niepełnosprawnego, 

ucząc się np. języka migowego. Miejscy rzecznicy praw konsumentów aktu-

alizują swoje kompetencje w różnych obszarach prawa dzięki szkoleniom 

organizowanym przez UOKiK oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

W przypadku organizacji pozarządowych sytuacja jest bardziej zróż-

nicowana. Odrębną kategorię stanowią podmioty zrzeszone w ZBPO. 

Podlegają oni szkoleniom z zakresu standardów stosowanych w biurach 

oraz o tematyce psychologicznej, z uwzględnieniem problemu trudnych 

klientów: Szkolenia przechodzą z zakresu doradzania, to jest taki pierw-

sze wprowadzające szkolenie, polityki poufności, danych osobowych, 

wszystkich innych rzeczy. Potem mieliśmy teraz cykl bardzo duży szkoleń 

psychologicznych: agresywni, płaczliwi, trudni, marudzący [usługobiorcy]. 

Psycholodzy to prowadzili (IP_ IDI21_NGO1).

Wśród pozostałych organizacji pozarządowych zdarzają się takie, 

w których nie prowadzi się systematycznych szkoleń. Przyczyną jest brak 

środków finansowych na ten cel bądź postrzegany przez przedstawicieli 
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organizacji brak oferty szkoleń pasujących do profilu jej działalności: Jeśli 

chodzi o to poradnictwo prawne, to powiem szczerze, że nie widziałem 

nawet żadnych ofert takich szkoleniowych […]. Nie spotkałem się z czymś 

takim, a już trochę pracuję, i oczywiście, żeby taka forma była bezpłatna, 

no bo płatne jakieś formy to notorycznie przychodzą […], ale nie mamy 

pieniążków na to, naszą barierą podstawową to jest brak stabilności, że 

tak powiem, jeśli chodzi o finansowanie takich usług (IP_IDI25_NGO5).

W niektórych podmiotach – także publicznych, bo i w nich zdarzały 

się sygnały o braku szkoleń dla personelu poradniczego – wyrażano prze-

konanie, że kompetencje doradców wynikają z praktyki i ciągle zdobywa-

nego w toku pracy doświadczenia. Wielu prawników zaangażowanych 

w działalność poradniczą, zwłaszcza osoby w młodym wieku, samodziel-

nie podwyższa swoje kwalifikacje w toku rozwoju kariery zawodowej: Pani 

na emeryturze to już niekoniecznie podnosi swe kwalifikacje – nie musi, 

bo już wie wszystko, ale pani z aplikacji ciągle robi jakieś studia podyplo-

mowe, szkolenia w regionalnym centrum (certyfikowane) i specjalizacje 

(IP_IDI12_P9). Z kolei dane ilościowe pokazują istotną różnicę w pozio-

mie prowadzonych przygotowań między instytucjami publicznymi i nie-

publicznymi. Praktycznie wszystkie podmioty z pierwszej grupy (93%) 

deklarują prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń, podczas gdy 

zapewnienie specjalistycznego przygotowania jest obserwowane wśród 

zaledwie połowy instytucji publicznych (52%) (por. wykres 14).

Różnicę między podmiotami publicznymi i trzecim sektorem można 

dostrzec w odniesieniu do stosowanych form zatrudnienia. W tych pierw-

szych rozpowszechnioną formą kontraktu jest umowa o pracę – funkcję 

doradców sprawują często oddelegowani w tym celu stali pracownicy. 

Organizacje pozarządowe stosują znacznie bardziej urozmaicone roz-

wiązania – począwszy od współpracy niesformalizowanej, przez umowy 

cywilnoprawne, po etat. Ważną dla nich formą współpracy z doradcą jest 

wolontariat czy praca pro publico bono – ta ostatnia to również przykład 

biur poselskich i senatorskich, w których doradzają nieodpłatnie zaprzy-

jaźnieni prawnicy czy lokalni społecznicy.
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Wykres 14. 
Wcześniejsze 
przygotowanie 
doradców do udzielania 
informacji i porad przez 
usługodawców PPiO

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak. Braki 
danych pominięto. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-
-kwadrat).

Czy osoby, które udzielają informacji i porad, są przygotowane do tego 

przez Państwa instytucję/organizację przed przystąpieniem 

do świadczenia usług?

Z badań ilościowych wynika, że w przypadku instytucji publicznych 

umowa o pracę jest niemal tak samo powszechna jak cywilnoprawna 

forma zatrudnienia (średnio czterech pracowników w obu przypadkach). 

Wyraźnie widoczny jest jednak znacznie wyższy poziom umów wolonta-

riackich w instytucjach niepublicznych (7,1 osoby) w porównaniu do insty-

tucji publicznych (1,6 osoby) (por. tabela 5 w aneksie).

3.1.11. Ogólne logistyczne i materialne warunki prowadzenia poradnictwa 

O dostępności poradnictwa oraz o poczuciu komfortu i prywatności 

jego odbiorców w znaczącym stopniu decydują logistyczne i materialne 

możliwości, jakimi dysponują podmioty prowadzące PPiO. Instytucje po-

radnictwa pokrywają kraj stosunkowo gęstą, choć niejednorodną siecią 

swoich placówek – w przypadku podmiotów pomocy społecznej jest to 

poziom gminy (OPS-y) i powiatu (PCPR-y). Niejednorodność wynika z tego, 

że skala i zakres PPiO świadczonego przez poszczególne placówki pomocy 

społecznej są zróżnicowane, nie wszystkie z nich w ogóle świadczą po-

radnictwo. Jednocześnie w przypadku tych instytucji, tak jak i oddziałów 

ZUS-u, wsparcie poradnicze można uzyskać pod warunkiem zamieszkiwa-
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nia na terytorium, na którym funkcjonuje dana placówka. Zasięg teryto-

rialny okręgowych inspektoratów pracy jest znacznie większy – zbadany 

OIP miał w całym województwie dwa oddziały.

W organizacjach pozarządowych prowadzących Biura Porad Obywa-

telskich nie stosuje się restrykcyjnych ograniczeń terytorialnych (np. do 

terenu danego miasta czy powiatu), a ponadto poza poradami świadczo-

nymi w głównej siedzibie, rozwija się poradnictwo mobilne – w siedzibach 

rad dzielnic oraz innych organizacji pozarządowych. W organizacjach po-

zarządowych niepełniących funkcji BPO również często nie stosuje się 

ograniczeń terytorialnych, a niekiedy udziela się wsparcia osobom z ca-

łego kraju, często korzystając z nowoczesnych rozwiązań telekomunika-

cyjnych: […] założyliśmy sobie konto na takim komunikatorze najbardziej 

popularnym w środowisku osób niesłyszących […], no i przy pomocy ka-

merki internetowej niesłyszący z całej Polski, czyli nie ograniczamy się do 

pomocy tylko tutaj, zadają nam różne pytania. Był taki czas, że mieliśmy 

prawnika tutaj i właśnie za pośrednictwem kamery internetowej tłumacz 

języka migowego i obok prawnik. […] z całej Polski mieliśmy klientów czy 

podopiecznych (IP_IDI25_NGO5).

Brak ograniczenia terytorialnego deklarowano w Studenckich Porad-

niach Prawnych, choć należy pamiętać, że – podobnie jak wysoce wyspe-

cjalizowane organizacje NGO – nie pokrywają one kraju gęstą siecią, a do-

stęp do nich dla mieszkańców odleglejszych, mniejszych miejscowości 

może być utrudniony. Miejsce zamieszkania klienta nie stanowi bariery 

również w przypadku biur poselskich i senatorskich, choć zgłaszający się 

może zostać odesłany do biura innego parlamentarzysty tej samej partii, 

w okręgu wyborczym, w którym beneficjent zamieszkuje.

Zasoby lokalowe często były określane w wywiadach jako wystarczają-

ce, choć niekiedy zwracano uwagę na problemy z zapewnieniem poczucia 

pełnej dyskrecji bądź komfortu pracowników w niektórych jednostkach. 

Pierwszego przykładu może dostarczyć wywiad z PCPR: […] tak że to są je-

żeli chodzi o Ośrodek Interwencji Kryzysowej standard jest bardzo dobry. 

Tam również jest sala terapeutyczna, również jest sala do takich rozmów 

bardziej intymnych, tak że warunki tam są bardzo dobre. Natomiast wa-

runki, również jeżeli chodzi tutaj w urzędzie, to są takie jak Pan widzi, no 

jest czasem pokój wolny, czasem nie, ale mamy również pokoje wolne do 

takich rozmów indywidualnych właśnie w naszym zespole Pieczy Zastęp-

czej na ul. [nazwa] (IP_IDI15_P12).
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Nierówny poziom warunków lokalowych stwierdzono również w OIP: 

rozmówca wskazał, że w jednym z oddziałów porad – zarówno osobiście, 

jak i drogą telefoniczną – udziela jedna osoba, co wynika właśnie z bra-

ku dodatkowego pomieszczenia, gdzie można by ulokować drugiego 

pracownika. W jednym z BPO zaznaczono, że lokal powinien, zgodnie ze 

standardami sieci biur, być przystosowany do przyjmowania osób niepeł-

nosprawnych, co zostało zapewnione: zainstalowano odpowiednią windę 

oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

W badaniu ilościowym usługodawców solidne wyposażenie biura było 

wymieniane jako czwarty w kolejności czynnik (7% wskazań), który poma-

ga w codziennym funkcjonowaniu placówki, ale równocześnie jako trzecia 

co do istotności bariera (10% wskazań) utrudniająca świadczenie usług 

PPiO (por. wykres 6 i 7 w aneksie).

Najważniejszą przeszkodą (21% wskazań) okazuje się brak wystarcza-

jących środków finansowych. Problem ten był szczególnie często (38%) 

sygnalizowany przez przedstawicieli instytucji niepublicznych (por. wy-

kres 7 w aneksie).

Wyposażenie większości placówek stanowi typowy sprzęt biurowy: 

kserokopiarka, drukarka, telefon, laptop, faks i meble. Wiele podmiotów 

posiada dostęp do Systemu Informacji Prawnej Lex: instytucje opieki spo-

łecznej, OIP, organizacje pozarządowe należące do ZBPO i niezrzeszone 

w niej, Studenckie Poradnie Prawne, biura poselskie i senatorskie, jak 

również związki zawodowe. Na podstawie wywiadów można uznać, że 

jest to udogodnienie szeroko rozpowszechnione. Interesujący ze wzglę-

dów proceduralnych jest przypadek PCPR-u, który ma zapewnione zarów-

no korzystne warunki logistyczne – lokalizacja w centrum miasta – jak 

i warunki lokalowe (pokoje do indywidualnej obsługi petenta) oraz sprzęt 

komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem Lex, jednakże… brak 

mu dostępu do Internetu: projekt realizowany w ramach PO KL, z którego 

otrzymano dofinansowanie poradnictwa, jest przewidziany na jeden rok, 

podczas gdy łącze internetowe, zgodnie z przepisami, można założyć na 

okres nie krótszy niż dwa lata.

3.1.12. Finansowanie podmiotów świadczących poradnictwo

Badani, którzy reprezentowali instytucje świadczące poradnictwo, 

byli zgodni co do tego, że jej finansowanie powinien zapewnić rząd (56% 
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Wykres 15. 
Główne źródła 

fi nansowania PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 

Piotr Zimolzak. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-

-kwadrat).

wskazań). Innymi podmiotami, wymienianymi jako potencjalne źródło 

opłacania systemu pomocy prawnej, powinny być administracja samo-

rządowa (przede wszystkim szczebla gminnego, który wskazało 17% bada-

nych podmiotów) oraz organizacje pozarządowe (5%). Podobne poglądy, 

o dominującej roli państwa i uzupełniającej samorządu i podmiotów po-

zarządowych, wyrażali uczestnicy przeprowadzonych fokusów.

Jakie jest główne źródło finansowania Państwa poradnictwa 

w ostatnich dwóch latach?

Rzeczywiste źródła finansowania działalności instytucji udzielających 

porad (deklarowane przez usługodawców) są różne w zależności od ich 

statusu. Instytucje publiczne najczęściej korzystają ze środków admi-

nistracji samorządowej (co jest dość oczywiste, zważywszy że w próbie 
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znalazło się wiele jednostek podległych samorządowi), później kolejno: ze 

środków administracji rządowej oraz środków własnych (pozyskiwanych 

np. z grantów czy darowizn) lub funduszy unijnych. Instytucje niepublicz-

ne są finansowane zaś: ze środków własnych, środków z administracji 

samorządowej, środków z administracji rządowej oraz środków unijnych 

(por. wykres 15). Najczęściej wskazywanym sposobem pozyskiwania środ-

ków był otwarty konkurs ofert (69%) – taką formę deklarowały wszystkie 

urzędy marszałkowskie. Taki tryb wspierania finansowego wynika z usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z obowiązu-

jących aktów prawnych i ustawy o finansach publicznych.

Innymi, rzadziej wykorzystywanymi sposobami na pozyskanie środ-

ków na działanie były: dotacje unijne, środki na prowadzenie biura posel-

skiego, środki od prywatnych sponsorów. Ze środków unijnych korzystają 

częściej instytucje niepubliczne – 67% wskazań, w stosunku do 15% dekla-

racji instytucji publicznych. Na pytanie o to, jakie programy (i w ramach 

jakich poddziałań) były źródłem finansowania pochodzącym ze środków 

unijnych, badani nie potrafili precyzyjnie odpowiedzieć. Większość wy-

mieniała Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Modele finansowania PPiO w zbadanych instytucjach są nieskompli-

kowane. Z wywiadów wynika, że szczupłość środków finansowych oraz 

brak płynności w ich pozyskiwaniu to problem nękający niektóre podmio-

ty, nawet te, których przedstawiciele pozytywnie oceniają swoje zasoby 

lokalowe czy kadrowe. Problemy te dotyczą głównie organizacji pozarzą-

dowych. Poradnictwo w instytucjach publicznych finansowane jest z puli 

pieniędzy wydzielanej z ogólnego budżetu jednostki budżetowej. Są to, 

w zależności od rodzaju instytucji, środki państwowe lub samorządowe. 

Odrębne źródło, z którego finansowane są porady prawne dla osób do-

tkniętych problemem uzależnień, jest „fundusz kapslowy”, zasilany z opłat 

wnoszonych przez sprzedawców posiadających zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu (por. cytat 5 w aneksie).

W przypadku organizacji pozarządowych brakuje tak stabilnych źró-

deł finansowania, środki zaś trzeba pozyskiwać z grantów innych orga-

nizacji, jak np. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, oraz z dotacji 

samorządów, urzędów centralnych i Unii Europejskiej. Kolejnym sposo-

bem pozyskiwania środków na działalność są konkursy – np. Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. Ważnym programem wsparcia, z którego ko-

rzystają świadczeniodawcy porad, zarówno w instytucjach publicznych, 
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jak i trzeciego sektora, jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ogólnie 

w wywiadach sygnalizowano, że trudno jest pozyskiwać środki na PPiO, 

organizacje pozarządowe zaś, a także Studenckie Poradnie Prawne – 

wspierane przez wydziały prawa uczelni głównie lokalowo – odczuwają 

niedogodności w związku z brakiem stałego źródła finansowania: Szczerze 

powiem, to jest problem najbardziej bolesny, no bo jeśli chodzi o zespół 

i warunki lokalowe, i doświadczenie, i kwalifikacje, to wszystko jest w po-

rządku. Sprawa finansowania jest ciągła walka o pieniądze. My nie mamy 

żadnego stałego źródła finansowania. Tylko startowanie w konkursach 

i pozyskiwanie dotacji w ramach konkursów (IP_IDI22_NGO2).

Wyżej cytowano wypowiedź, w której niestabilnością finansów orga-

nizacji tłumaczono brak inwestycji w kapitał ludzki. Interesujący sposób 

pozyskiwania pewnych niedużych środków na cele poradnictwa od-

notowano w toku przeprowadzonego studium przypadku w jednym ze 

stowarzyszeń. Oferuje ono inne rodzaje wsparcia, np. psychologiczne, 

bezpłatnie. Natomiast aby móc otrzymywać porady prawne, klient musi 

jednorazowo uiścić opłatę – jest to więc rodzaj abonamentu: Wprowadzo-

no coś takiego jak opłata rejestracyjna, to jest jednorazowa opłata, […] gdy 

ktoś w ogóle zaczyna korzystać z pomocy Komitetu, to jest to opłata w tej 

chwili 30 zł. I jest to jednorazowa opłata i potem, nawet jak ktoś chodzi 

sto tysięcy razy, to jest to raz. […] Natomiast żadnych innych dodatkowych 

opłat klient nie, nie ponosi (IP_CS5_R1-D).

Z kolei specyficznego przykładu problemów o charakterze finanso-

wym dostarczają kancelarie prawne: muszą one opłacać podatek VAT od 

porad prawnych udzielanych nieodpłatnie oraz wypełniać PIT dla osób 

uzyskujących poradę, co skutecznie zniechęca do poszerzania zakresu 

usług pro bono.

Kwestia oszacowania miesięcznych kosztów prowadzenia działalno-

ści poradniczej była jednym z aspektów, którego opis dostarczał bada-

nym najwięcej trudności. Koszty były bardzo zróżnicowane – od braku 

wydatków po wydatki rzędu 3500 zł. Trudności w ich określeniu wynikały 

z braku prowadzenia ewidencji porad, szacowania na podstawie kosztu 

pracy jednej godziny osoby udzielającej porad. Średni koszt prowadze-

nia takiej działalności w instytucjach niepublicznych wyniósł 7961 zł, 

a mediana 3500 zł, w przypadku instytucji publicznych 2147 zł, a mediana 

1000 zł, jednak na podstawie tych wartości nie powinno się formułować 

daleko idących wniosków, gdyż niektóre koszty prowadzenia działalności 
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mogą być ukryte (np. koszty lokalowe). Zwłaszcza w przypadku instytucji 

publicznych można postawić hipotezę, że niższe szacowane miesięczne 

koszty wynikają z nieuwzględniania niektórych kategorii wydatków, które 

pokrywane są z ogólnego budżetu całej instytucji i tym samym nie traktu-

je się ich jako środków dedykowanych działalności poradniczej.

W pytaniu o główne pozycje kosztów poradnictwa najczęściej wska-

zywaną odpowiedzią był koszt pracy doradców. Kolejnymi pozycjami na 

liście istotnych kosztów były: koszty obsługi administracyjnej, koszty lo-

kalowe, koszty sprzętu i wyposażenia (por. wykres 45).

Szacowany roczny koszt prowadzenia działalności poradniczej rów-

nież był zróżnicowany. Najwięcej (28%) instytucji publicznych zadeklaro-

wało przedział 101–500 tysięcy zł, a w przypadku instytucji niepublicznych 

było to 18% deklaracji. Interpretując te wyniki, należy pamiętać, że niemal 

połowa instytucji odmówiła odpowiedzi na to pytanie lub nie znała tego 

kosztu

3.1.13. Relacje podmiotów świadczących PPiO z innymi instytucjami oraz wymiarem 

sprawiedliwości

Poradnie prawne każdego z rodzajów instytucji zwykle są bardzo do-

brze zakorzenione w otoczeniu instytucjonalnym. Systematyczny prze-

pływ klientów, potrzebujących powoduje, że biura porad są instytucjami 

rozpoznawalnymi i dysponującymi siecią kontaktów formalnych i niefor-

malnych. Podmioty i osoby, które pojawiają się w odpowiedziach respon-

dentów jako część sieci współpracy, są bardzo różnorodne. Usługodawcy, 

pomimo istnienia ograniczeń instytucjonalnych czy granic związanych 

z zakresem przedmiotowym, nie pozostawiają beneficjentów samym so-

bie i starają się torować im drogę zgodnie z potrzebami indywidualnymi: 

Z kim my współpracujemy… Ze wszystkimi organizacjami na terenie nasze-

go miasta i spoza, a z tymi placówkami miejskimi to jest tak: MOPR, OPS-y, 

współpracujemy również z Centrum Interwencji Kryzysowej, z policją, 

z prokuratorem, […] oraz sądami rejonowymi i sądami okręgowymi i nie 

tylko z sędziami, ale również z kuratorami społecznymi […]. Do tego do-

chodzą szkoły, z którymi współpracujemy, przedszkola i żłobki […] (IP_CS7).

W tym kontekście znaczenia nabierają wypracowane przez lata kon-

takty nieformalne. Polegają one na wzajemnych konsultacjach z osobami 

o podobnych funkcjach (np. pomiędzy rzecznikami praw konsumenta), 
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opiniowaniu podejmowanych działań u zaprzyjaźnionych prawników lub 

innych specjalistów, stanowiących swoisty networking usługodawców. 

Te sieciowe możliwości są wykorzystywane do „oliwienia kantów” syste-

mu wymiaru sprawiedliwości i przyczyniają się do polepszenia położenia 

osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej:

Jak chodzi o bardziej skomplikowane sprawy, to posiłkujemy się ko-

legami z urzędu. Jeśli chodzi o podziały majątku, w których już nie mamy 

za bardzo doświadczenia, albo kierujemy do Biura Porad Obywatelskich 

w [nazwa miasta]. Też współpracujemy w tej dziedzinie (IP_ IDI4_P1) oraz:

Wykonując już dwadzieścia parę lat ten zawód, obracając się w środo-

wisku, każdy z nas wie, do kogo skierować w sprawie o rozwód, a do kogo 

w sprawie o, wie pan, zaprzeczenie ojcostwa… (IP_ IDI37_ZZ4).

Z jednej strony, możemy mówić o dość dobrym „usieciowieniu” insty-

tucji poradnictwa i skuteczności w indywidualnych przypadkach (wynika-

jących z działań poszczególnych pracowników). Z drugiej jednak strony, 

dość słaba jest współpraca na poziomie instytucji, zwłaszcza w wymiarze 

lokalnym i na styku organizacje pozarządowe–administracja (por. wykres 

16). Bardzo rzadkie są przypadki wspólnej organizacji działalności porad-

niczej między podmiotami publicznymi i niepublicznymi.

Jeden z respondentów stwierdził, że istnieje konkurencja o dofinanso-

wanie działalności poszczególnych organizacji z budżetu samorządu, co 

pociąga za sobą rywalizację. Można założyć, że nie jest to odosobniony 

przypadek. Z tą konkurencją wiążą się także personalne (lub polityczne) 

sympatie i antypatie, jak to stwierdzono w jednym z wywiadów, w którym 

respondent przytaczał przykład prezydenta miasta celowo ograniczają-

cego środki na jedną z pozarządowych poradni. Rekonstrukcja sieci rze-

czywistych oddziaływań instytucjonalnych przekracza ramy tego raportu 

i wymagałaby każdorazowo studium przypadku określonego środowiska 

lokalnego.

Warto omówić zjawisko poszerzania terytorialnego zakresu działal-

ności poradni studenckich. Studenci, pochodzący z mniejszych miejsco-

wości, udzielają porad w swoich miejscowościach macierzystych. Czasami 

robią to samodzielnie, ale bywa że współuczestniczy w tym np. urząd gmi-

ny. Studenckie Poradnie Prawne aktywnie podejmują współpracę także 

z innymi podmiotami – stowarzyszeniami, fundacjami.

Wyłaniającą się praktyką w przypadku, gdy dana sprawa wykracza 

poza kompetencje pracowników instytucji, jest kierowanie klienta do in-
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Wykres 16. 
Instytucje, z którymi 
współpracują usługodawcy 
PPiO

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak.

nych podmiotów oferujących bezpłatne poradnictwo (por. cytat 1 w anek-

sie). Nie bez znaczenia jest także pomoc merytoryczna świadczona porad-

niom prawnym ze strony prawników i profesjonalnych kancelarii praw-

nych (które na niewielką skalę same prowadzą poradnictwo bezpłatne). 

Co trzecia z poradni (34%) deklaruje, że otrzymuje taką pomoc bezpłatnie, 

co piąta (19%) – ponosi z tego tytułu koszty, a niemal połowa z nich (46%) 

– z takich usług nie korzysta. Bezpłatna pomoc świadczona jest częściej 

instytucjom publicznym (39%), natomiast w przypadku niepublicznych 

najczęściej takie wsparcie nie występuje w ogóle (63%), a jeśli występuje, 

to ma ono charakter odpłatny (30%):

[…] Poza tym prawniczka, ona ma tam przy trudniejszych sprawach, 

z tego, co wiem, konsultuje się z kolegami bardziej doświadczonymi, któ-

Z którymi [instytucjami] z nich [spośród tych, które Państwo znają] 

Państwo współpracują?
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rzy mają tam jakąś większą wiedzę na temat konkretnego zagadnienia, 

które akurat jej wypłynęło i tak dalej (IP_ IDI28_NGO8).

Przedstawiciele instytucji publicznych częściej deklarowali, że korzy-

stają z pomocy prawników z profesjonalnych kancelarii prawnych niż 

przedstawiciele instytucji niepublicznych. Wśród respondentów repre-

zentujących instytucje publiczne 39% deklarowało, że korzysta z pomocy 

prawników bezpłatnie, a 18% – że odpłatnie. W przypadku przedstawicieli 

instytucji publicznych te proporcje były odwrotne – 30% korzysta z po-

mocy odpłatnie, a 7% bezpłatnie, jednocześnie instytucje niepubliczne 

rzadziej korzystają ze wsparcia prawników.

Szczególną formą jest współpraca z rzecznikami wszystkich szczeb-

li, w tym przede wszystkim z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Do RPO 

napływa ogromna liczba spraw, z których przeważająca część to sprawy 

wymagające interwencji prawnika, ale niekoniecznie dotyczą one łamania 

praw obywatelskich. Z drugiej strony, do poradni zgłaszane są przypadki 

naruszenia praw obywatelskich.

Współpraca usługodawców z sądami ma przeważnie charakter regu-

larny. Podmioty świadczące PPiO, jeżeli nie działają krótko, są przeważ-

nie znane przez pracowników biur obsługi interesantów w sądach oraz 

sędziów i innych pracowników sądów. Do usługodawców PPiO odsyłani 

są petenci sądów w sytuacjach, gdy udzielona przez biura obsługi intere-

santów informacja czy też porada nie wystarcza petentowi do poprowa-

dzenia sprawy samodzielnie dalej. Najczęściej dotyczy to szczególnych 

sytuacji kryzysowych, takich jak przemoc domowa, handel ludźmi czy po-

moc niepełnosprawnym. Instytucje, które dłużej zajmują się określonym 

problemem, są znane w środowisku lokalnym, o czym świadczy poniższy 

przykład pochodzący z organizacji zajmującej się ochroną praw dziecka: 

Z kolei z policją i sądem [nazwa] współpracuje przede wszystkim w zakre-

sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykorzystywania seksualnego. 

[Nazwa] przekazuje policji informacje dotyczące zgłoszeń w tym zakresie, 

jakie trafiają do [nazwa]. [Nazwa] natomiast oddaje do dyspozycji policji 

czy sądu pokój przesłuchań dziecka skrzywdzonego, konsultuje dzieci, co 

do których są podejrzenia, że były wykorzystane seksualnie, itd. (raport 

z badania usługodawców).

Przepływ beneficjentów (petentów) jest dwukierunkowy. Z jednej 

strony, biura obsługi interesantów w sądach w określonych przypadkach 

kierują petentów do instytucji, w których otrzymają oni szerszą pomoc niż 
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w sądzie. W sądach przeważnie można otrzymać materiały informacyjne 

na temat działających na danym terenie podmiotów świadczących PPiO: 

Najczęściej podsyłają nam klientów: sąd rejonowy, urząd pracy, starostwo, 

urząd gminy i miasta, PCPR, MOPS i GOPS. To najczęściej. Widać, kto skąd 

przyszedł, bo w sądzie są jeszcze takie czarno-białe ulotki (BPOiP_3).

Z drugiej strony, usługodawcy, najczęściej pracownicy socjalni czy 

wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, kierują beneficjentów do 

sądów bądź prowadzą ich sprawy samodzielnie. Inna kwestia, że wiele 

sądów nie przywiązuje wagi do trwałości, żywotności tej relacji i nie utrzy-

muje relacji bezpośrednich, ograniczając się do prowadzenia nie zawsze 

aktualnej bazy porad specjalistycznych: Często sądy przysyłają do nas 

klientów, co bywa śmieszne, bo ktoś dziesięć lat temu zaniósł do sądu 

ulotkę, gdzie są stare adresy i nikt się nie pofatyguje, żeby sprawdzić, więc 

bywają u nas ludzie i mówią o jakimś punkcie, który już dawno nie funk-

cjonuje (IP_CS10).

P o d s u m o w a n i e  r o z d z i a ł u

Wyciągając wnioski na temat obecnego stanu poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego, można powiedzieć, że istniejąca w Polsce sieć podmio-

tów świadczących poradnictwo jest dość rozwinięta, choć niejednorodna. 

Liczba ponad czterech tysięcy podmiotów w zestawieniu z liczbą ludności 

kraju wskazuje, że jeden podmiot przypada na mniej niż dziesięć tysięcy 

mieszkańców. 

Jednak z drugiej strony dla większości badanych instytucji publicznych 

i organizacji pozarządowych poradnictwo jest tylko jednym z instrumen-

tów realizacji ich zadań statutowych, a nie obligatoryjnym elementem 

ich działalności. Oznacza to, że część podmiotów w określonych typach 

poradnictwa nie świadczy, co wykazało badanie. Co więcej sytuacja w tym 

zakresie jest dość dynamiczna, a to czy dany podmiot prowadzi PPiO w du-

żej mierze zależy od możliwości finansowych, organizacyjnych i ludzkich. 

Konsekwencją instrumentalnego traktowania PPiO i jego nieobligatoryj-

ności jest także niejednorodność pod względem skali i zakresu udziela-

nych porad, a także standardów ich świadczenia. Można więc powiedzieć, 

że choć jest wiele podmiotów świadczących poradnictwo, to nie tworzą 

one żadnego systemu, część z nich działa akcyjnie, nie działają według 

powszechnie obowiązujących standardów dotyczących zakresu i sposo-
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bu udzielanych porad. Obraz ten dodatkowo zaciemnia fakt, że w dużej 

części badanych podmiotów działających w systemie pomocy społecznej 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego udzielają pracownicy socjalni, 

a więc osoby niemające przygotowania prawnego.

Drugą instytucją najczęściej świadczącą poradnictwo są biura parla-

mentarzystów. Instytucje publiczne, świadczące porady „z urzędu”, współ-

występują z wieloma instytucjami niepublicznymi. W przypadku porad-

nictwa potwierdzenie znajduje typowy podział zadań między te sektory. 

Instytucje publiczne świadczą poradnictwo osobom zaliczonym, według 

rozmaitych kryteriów formalnych, do grup „defaworyzowanych”. Instytu-

cje niepubliczne uzupełniają luki świadczonego poradnictwa, oferując po-

moc wszystkim osobom mającym problemy, tak jak robią to Biura Porad 

Obywatelskich, czy też świadcząc usługi specjalistyczne, np. adresowane 

do ofiar przemocy domowej, niesłyszących itp.

Nie sposób mówić o PPiO jak o jednolitej kategorii usług. Wśród usług 

PPiO wyróżnić można co najmniej trzy ich rodzaje: informowanie, dora-

dzanie oraz wspólne szukanie rozwiązania. Usługi te można uszerego-

wać rangowo ze względu na stopień zaangażowania (finansów, kapitału 

ludzkiego, materiałów) podmiotu świadczącego. Im głębiej angażuje się 

określony podmiot, tym większe są koszty poradnictwa na jednostkę 

porady. Dlatego też standaryzowanie poradnictwa jest procesem żmud-

nym i powinno uwzględniać różnorodność grup beneficjentów i rodzajów 

porad. Tylko w połowie instytucji poradnictwo świadczyli (między innymi) 

prawnicy, co wydaje się wynikiem niskim, biorąc pod uwagę złożoność 

prawa oraz dużą liczbę absolwentów prawa w ostatnich latach.

Nie istnieje żaden stały model finansowania poradnictwa. W przypad-

ku instytucji niepublicznych ich los przeważnie zależy od finansowania 

zewnętrznego i z tego względu wraz z zakończeniem określonego cyklu 

finansowania (rocznego w przypadku wsparcia instytucji publicznych 

krajowych, dłuższego – unijnych) działalność biura staje pod znakiem 

zapytania. Poradnictwo publiczne finansowane jest w sposób bardziej 

systematyczny, ale też, ze względu na swój uzupełniający charakter, jest 

przeważnie tańsze. 

Poradnictwo_raport_T.indd   112Poradnictwo_raport_T.indd   112 2013-07-01   16:06:032013-07-01   16:06:03



1133. Główne wnioski i wyniki badania 

3 . 2 .  Z a k r e s  ś w i a d c z o n e j  p o m o c y  p r a w n e j  o r a z  o c e n a 

z a p o t r z e b o w a n i a  n a  p o r a d n i c t w o  w ś r ó d  o s ó b  k o r z y s t a j ą c y c h 

i  n i e k o r z y s t a j ą c y c h  ( G a l i a  C h i m i a k )

W tej części omówiony zostanie zakres świadczonego na terenie Pol-

ski poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PPiO). Zgodnie z założenia-

mi metodologicznymi badania: PPiO jest udzielane przez prawników, stu-

dentów prawa pod opieką prawników lub osób do tego przygotowanych; 

jest świadczone systematycznie; udzielane osobom mającym problemy 

prawne i (lub) problemy w relacji z administracją publiczną oraz służące 

rozwiązaniu tych problemów. Należy pamiętać, że PPiO jest z definicji 

usługą nieodpłatną, za którą klient nie płaci; natomiast szersze pojęcie 

porady prawnej obejmuje zarówno poradnictwo prawne udzielane za 

wynagrodzeniem, jak i nieodpłatne. Omawiane tu badanie zostało prze-

prowadzone z interesantami wielu instytucji publicznych i obywatelskich 

dostarczających usług poradniczych. Uwzględnione zostały także wyniki 

badań przeprowadzonych wśród usługodawców prowadzących PPiO.

Badanie ogólnopolskie, w którym udział wzięło 1050 respondentów, 

miało na celu zidentyfikowanie problemów prawnych oraz częstotliwości 

ich występowania w całej populacji. Na podstawie uzyskanych wyników 

wyróżniono 196-osobową grupę klientów pomocy prawnej, w odróżnie-

niu od reszty osób, które nie poszukiwały w ostatnich 5 latach pomocy 

prawnej.

Badanie na próbie reprezentatywnej Polaków nie pozwala określić 

profilu beneficjentów korzystających wyłącznie z PPiO, lecz osób ko-

rzystających z usług prawnych ogółem. Tam, gdzie dane pozwalają na 

wyciągnięcie wniosków odnośnie tylko działalności PPiO, zostanie to 

odnotowane. Wnioski dotyczące beneficjentów PPiO możemy formu-

łować na podstawie opinii usługodawców PPiO z badania CATI/CAWI 

oraz badania celowego z 201 osobami korzystającymi z nieodpłatnego 

PPiO, pozbawionego jednak waloru reprezentatywności. Badanie ja-

kościowe, zarówno samych korzystających, jak i przedstawicieli usłu-

godawców, uzupełniają portret grupowy usługobiorców poradnictwa 

prawnego w Polsce. W niniejszej części raportu przedstawione zosta-

ną także wyniki przekrojowej analizy dwudziestu pięciu przypadków 

beneficjentów PPiO, która została oparta na materiale pochodzącym 

z wywiadów pogłębionych. Zastosowano odmianę tej metody nazy-
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waną strategią poprzecznej analizy zmiennych. Metoda ta polega na 

odszukaniu zagadnień, które występują przekrojowo w analizowanych 

przypadkach11.

Wyniki badania ilościowego ISP przeprowadzonego na reprezentatyw-

nej próbie Polaków potwierdzają rezultaty innego reprezentatywnego ba-

dania przeprowadzonego na ten temat przez CBOS pod koniec 2012 roku. 

W obu badaniach surveyowych, co piąty respondent deklarował korzysta-

nie z pomocy prawnej bądź osobisty kontakt z sądem. Przy tym odpłatne 

było tylko co trzecie korzystanie z poradnictwa. Świadczy to o większej 

popularności PPiO w porównaniu z odpłatną pomocą prawną. Na pewno 

wynika to z faktu, że PPiO jest usługą bezpłatną oraz bardziej dostępną, 

również fizycznie, dla potencjalnych interesantów. Potwierdzają to wy-

wiady indywidualne z osobami, które skorzystały z PPiO: Jestem zadowo-

lona […] ze względu na zaangażowanie doradcy, […] ze względu na to, że 

pomoc była bezpłatna (B_IDI8). Co prawda, wywiady te także uwidoczniły 

pewien brak zaufania co do skuteczności nieodpłatnej usługi: wiadomo 

darmowa pomoc, może nie jest taka jak płatna (B_IDI14). Niemniej jed-

nak, uwzględniając wyniki wszystkich badań, należy stwierdzić istnienie 

znacznego, niewykorzystanego potencjału PPiO w zakresie świadczenia 

pomocy prawnej oraz wzroście świadomości prawnej i obywatelskiej in-

teresantów usług prawniczych. 

3.2.1. Ogólna struktura spraw, z jakimi zgłaszają się beneficjenci poradnictwa

Zanim omówiona zostanie ogólna struktura spraw, w jakich poszuki-

wana jest pomoc prawna, należy nakreślić profil klientów PPiO. Pozwoli 

to prawidłowo zinterpretować problemy, z jakimi zgłaszano się do porad-

nictwa. Analiza wyników badania osób korzystających z PPiO wykazała, że 

zakres udzielanych porad przeważnie odpowiada charakterystyce benefi-

cjentów. Widzimy, że osoby o pewnych określonych cechach indywidual-

nych bądź społeczno-ekonomicznych korzystają z określonego rodzaju 

porad. Na przykład, osoby poniżej 25. roku życia najczęściej poszukują po-

rady z zakresu prawa pracy. Informacje z zakresu prawa karnego i prawa 

cudzoziemców opracowywane są z myślą o mężczyznach, gdyż uważa się, 

że to mężczyźni przeważnie korzystają z tego rodzaju poradnictwa. Nato-

11 M. Huberman, M. Miles, Data Management and Analysis Methods [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lin-

coln (red.), Handbook of Qualitative Research, SAGE, London 1994, s. 436.
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miast badanie na próbie ogólnopolskiej wykazało, że wśród osób, które 

korzystały z pomocy prawnej, problemy obejmujące prawo karne częściej 

deklarują kobiety niż mężczyźni poszukujący porad (odpowiednio: 64% 

i 36%). Wyniki badania usługodawców oraz obywateli potwierdzają intui-

cyjne dopasowanie konkretnych spraw do danej kategorii beneficjentów 

PPiO, choć – jak widać – są wyjątki.

Jeśli chodzi o cechy przeciętnego świadczeniobiorcy, wyniki badania 

przeprowadzonego wśród usługodawców PPiO są zgodne z wynikami 

badania ogólnopolskiego oraz badania beneficjentów bezpłatnej pomo-

cy prawnej. Wyniki badań zarówno beneficjentów, jak i usługodawców 

jednoznacznie wskazują, że kobiety częściej niż mężczyźni sięgają po 

pomoc prawną, zwłaszcza tę bezpłatną. Prawdopodobne przyczyny tego 

zjawiska zostaną omówione w ostatniej części niniejszego rozdziału. Poza 

kobietami, największy odsetek wśród klientów poradnictwa prawnego 

w Polsce stanowią osoby w wieku 25–50 lat oraz osoby w trudniej sytua-

cji życiowej lub materialnej. Jakkolwiek uśredniony i tym samym uprosz-

czony jest ten obraz „typowego” klienta PPiO, nadreprezentację tych 

kategorii można interpretować jako cechy charakterystyczne osób, grup 

społecznych najbardziej potrzebujących bądź najbardziej aktywnych 

w poszukiwaniach rozwiązań swoich problemów. Wśród korzystających 

z poradnictwa, przeważają klienci z wykształceniem wyższym, średnim 

lub zasadniczym zawodowym. Wynik ten jest zgodny z typologią opraco-

waną na podstawie wywiadów pogłębionych z osobami korzystającymi 

z PPiO („świadomi klienci” oraz „nieśmiali petenci”12). Według autora tej ty-

pologii, „nieśmiali petenci” to osoby o niższym wykształceniu, mniej ocze-

kujące od udzielających pomocy. Natomiast „świadomi klienci” to osoby 

mające wyższe wymagania wobec poradnictwa oraz traktujące pomoc 

jako należną usługę. Niższy poziom edukacji zdaje się stanowić barierę 

w korzystaniu z pomocy prawnej. To samo dotyczy miejsca zamieszkania. 

Ze spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku wynika, że mieszkańcy 

wsi stanowią 39% ludności w Polsce, zaś z badania beneficjentów pomocy 

prawnej – że 33% korzystających to mieszkańcy wsi13.

12 Typologia zaprezentowana w raporcie: S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradni-
ctwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, 
s. 62–63. http://isp.org.pl/uploads/fi lemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBenefi cjencifi nal 
16.04.13.pdf, dostęp 06.11.2013 r.
13 GUS 2013, Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, s. 2; 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011.pdf, 
dostęp: 8.02.2013 r.
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Próba uchwycenia ogólnej struktury spraw na podstawie uogólnio-

nego profilu osoby korzystającej z PPiO oraz „uśrednienia” sprawy wska-

zuje, że byłaby to kobieta w średnim wieku, ze średnim wykształceniem 

o niskich dochodach, poszukująca porady dotyczącej alimentów. Lecz 

analiza skoncentrowana na zidentyfikowanie statystycznego klienta przy-

chodzącego w najbardziej typowej sprawie nie pozwala na uchwycenie 

zróżnicowania problemów interesantów poradnictwa, co może skutko-

wać zubożeniem interpretacji wyników badania. Poza tym usługodawcy 

PPiO sygnalizowali, że nie wszystkie przychodzące po porady osoby były 

pokrzywdzone czy też działały w dobrej wierze. Część klientów porad-

nictwa prawnego stanowią oszuści, osoby naginające prawo czy po pro-

stu wyrachowane, wykorzystujące bezpłatną pomoc w celu sprawdzenia 

prawidłowości porady udzielonej im przez np. adwokata czy obniżenia 

kosztów działalności własnej firmy. Aż 40% usługodawców PPiO uchyliło 

się od odpowiedzi na pytanie dotyczące przeciętnego (statystycznego) 

klienta bądź wskazało na brak powtarzającej się tendencji. Powoduje to, 

że trudno ustalić spójny profil odbiorcy usług PPiO bez narażenia się na 

wygenerowanie uproszczonego, zredukowanego do stereotypów portretu 

beneficjanta PPiO. Z tego powodu lepiej jest uchwycić występujące pra-

widłowości wraz z wyjątkami od reguły, w ten sposób oddając odmien-

ność z pozoru podobnych przypadków.

Analizując wywiady pogłębione z usługodawcami oraz beneficjentów 

PPiO można zidentyfikować pewne prawidłowości. Niektóre z nich zasłu-

gują na większą uwagę. Jedną z takich kwestii jest różnica pokoleniowa. 

Przedstawiciel usługodawców PPiO zasugerował, że młodsze osoby rza-

dziej sięgają po PPiO, gdyż korzystają z Internetu i potrzebnych informacji 

poszukują właśnie tam. Argument ten przedstawiło także kilku responden-

tów badania jakościowego przeprowadzonego wśród beneficjentów PPiO. 

Problem czy Internet postrzegać jako źródło informacji dla zidentyfikowa-

nia instytucji prowadzącej poradnictwo, czy jako ersatz poradnictwa zo-

stanie omówiony w ostatniej części tego rozdziału. Dają się także zaobser-

wować różnice między płciami w zestawieniu z poziomem wykształcenia. 

Kobiety w średnim wieku o niskich dochodach oraz ze średnim wykształce-

niem częściej korzystają z usług organizacji pozarządowych świadczących 

poradnictwo lub z ośrodków pomocy społecznej. Ich decyzję motywuje nie 

tylko nieodpłatność usługi, lecz także jej kompleksowość (pomoc nierzadko 

ma wymiar także finansowy, prawny, zawodowy, psychologiczny, odwyko-
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Wykres 17. 
Rodzaje problemów, 
z którymi benefi cjenci 
zgłaszają się do 
usługodawców PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-
-kwadrat).

wy, itp.). Natomiast z poradnictwa dla byłych więźniów częściej korzystają 

mężczyźni, co wynika z tego, że jest ich więcej w tej grupie.

Aby zademonstrować, jak szeroki jest zakres PPiO oraz jakie problemy 

są zgłaszane najczęściej, poniżej przedstawiono deklaracje usługodaw-

ców PPiO dotyczące zagadnień, z jakimi zgłaszają się interesanci.

Jakich obszarów dotyczą problemy osób, które się do Państwa 

zgłaszają, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w stanie 

im udzielić porady lub informacji, czy nie? Proszę odpowiedzieć, 

posługując się listą, którą przeczytam.

Co ciekawe, zarówno kolejność występowania wyżej zilustrowanych 

spraw, wynikająca z wagi, jaką przywiązują do niej beneficjenci (według 

deklaracji usługodawców), jak i podział między instytucjami publicznymi 

a niepublicznymi prawie całkowicie pokrywa się ze skalą i zakresem porad-

nictwa oferowanego przez te instytucje. Stąd wniosek, iż podaż danego ro-
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Wykres 18. 
Charakter sytuacji 

problemowych, które 
zdarzyły się respondentom 
w ostatnich pięciu latach. 
Próba benefi cjentów PPiO

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_PPiO 

N=227.

dzaju poradnictwa w gruncie rzeczy zaspokaja ujawniający się aktualnie 

popyt na nie. Inna warta zauważenia zależność to ta, iż instytucje publiczne 

świadczące PPiO specjalizują się w sprawach rodzinnych oraz w tych zwią-

zanych ze świadczeniami z pomocy społecznej, podczas gdy niepubliczni 

usługodawcy częściej zajmują się sprawami dotyczącymi prawa cywilnego, 

postępowania administracyjnego czy praw konsumenckich. Można więc 

wysunąć hipotezę, że istniejący system i podział pracy między publicznymi 

a niepublicznymi usługodawcami PPiO odpowiada na zapotrzebowania 

interesantów. Świadczy to także o dobrym rozeznaniu beneficjentów PPiO 

i (lub) o relatywnie zadowalającym zakorzenieniu instytucji świadczących 

PPiO w społecznościach, do których adresują swoje usługi. 

Zbadano także ogólną strukturę spraw, jakie występują zarówno w ogól-

nej populacji, jak i wśród beneficjentów PPiO. Należy przy tym pamiętać, że 

w badaniu ogólnopolskim doświadczenie korzystania z pomocy prawnej 

(płatnej i bezpłatnej) zadeklarowało 19% respondentów (N = 196), przy czym 

w dwóch trzecich wypadków była to pomoc bezpłatna (por. wykres 37). 

W badaniu reprezentatywnym na 196 klientach korzystających z poradni-

ctwa zadeklarowano 241 sytuacji problemowych. Z badania tego wynika, że 

w całej populacji prawo cywilne oraz zabezpieczenie społeczne stanowią 

prawie 70% wszystkich sytuacji problemowych, które zdarzyły się respon-

dentom w ostatnich pięciu latach (por. wykres 18 i wykres 9 w aneksie). Moż-

na zauważyć, że sprawy związane z prawem pracy częściej dotyczyły bene-

Typ sytuacji, jaka zdarzyła się respondentom w okresie ostatnich 

pięciu lat.
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Wykres 19. 
Charakter sytuacji 
problemowych, które 
zdarzyły się respondentom 
w ostatnich pięciu 
latach – tylko z dziedziny 
prawa cywilnego. Próba 
benefi cjentów PPiO

Źródło: F2F_BENEFICNECI_
PPIO N=116.

ficjentów PPiO (19%) niż osób z badania ogólnopolskiego (7%). Natomiast 

sytuacje z dziedziny prawa administracyjnego i karnego częściej zdarzały 

się respondentom badania ogólnopolskiego (odpowiednio: 10% i 7%) niż 

beneficjentom PPiO (odpowiednio: 2% i 3%). 

W dziedzinie prawa cywilnego, z którym styczność najczęściej deklaro-

wali zarówno korzystający, jak i niekorzystający z poradnictwa, występuje 

kilka istotnych różnic między beneficjentami zgłaszającymi się po porady 

a ogółem populacji. Mianowicie, prawo konsumenckie i prawo umów co 

najmniej dwukrotnie częściej dotyczyło beneficjentów PPiO, podczas gdy 

prawo rzeczowe występowało pięć razy rzadziej wśród tej kategorii re-

spondentów niż w ogóle populacji (por. wykres 19 i wykres 10 w aneksie). 

W świetle wyniku pokazującego, iż najczęściej zdarzają się problemy z dzie-

dziny prawa cywilnego, nie dziwi, że podmioty będące stroną sporu z bene-

ficjentami PPiO w 49% spraw to osoby prywatne, zaś w 21% – pracodawcy. 

Wśród klientów pomocy prawnej z próby ogólnopolskiej w sprawach mają-

cych charakter sporu także dominują konflikty z osobami prywatnymi (55%), 

w dalszej kolejności – z instytucjami (20%) i pracodawcami (11%). Natomiast 

beneficjenci PPiO częściej wchodzą w spory z firmami prywatnymi, np. skle-

pami (29%) aniżeli z instytucjami (5%).

Typ sytuacji, jaka zdarzyła się respondentom w okresie ostatnich 

pięciu lat.

Ze względu na znaczną różnorodność spraw zgłaszanych przez intere-

santów oraz wielość i odmienność typów beneficjentów, warto omówić 

zależności między cechami społeczno-demograficznymi klientów, „cha-
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Tabela 16. 
Charakter problemów 

prawnych a sytuacja 
zawodowa respondentów. 
Badanie ogólnopolskie – 

korzystający

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_

OGÓLNOPOLSKA, 
korzystający N=196

rakterystycznych” dla niektórych dziedzin prawa, a korzystaniem z po-

radnictwa. Tabela 16 ilustruje najistotniejsze wnioski dotyczące wpływu 

sytuacji zawodowej klientów pomocy prawnej na dziedziny prawa, z któ-

rymi najczęściej zwracają się oni do podmiotów świadczących porady. 

Niezależnie od cech społeczno-demograficznych prawo cywilne pozostaje 

kategorią najczęściej dotyczącą klientów poradnictwa.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje P. obecną 
sytuację zawodową?

Mam tylko 
jedną pracę, 
zajęcie zarob-
kowe związa-
ne z jednym 
miejscem 
pracy

Oprócz jednej 
pracy, zajęcia 
zarobkowego 
uzyskuję inne 
w miarę regu-
larne dochody 
z innych prac, 
zajęć

Nie mam 
stałej pracy, 
pracuję 
dorywczo 
w różnych 
miejscach

Nie 
pracuję 
zarob-
kowo

Ogółem

Prawo cywilne 
i procedura cywilna

60,2% 4,5% 7,2% 28,1% 100,0%

Zabezpieczenia 
społeczne (ubezpie-
czenia społeczne, 
pomoc społeczna)

42,1% 3,6% 16,0% 38,3% 100,0%

Prawo administra-
cyjne i procedura 
administracyjna

53,4% 0,0% 4,3% 42,3% 100,0%

Prawo karne i po-
stępowanie karne, 
prawo karne wyko-
nawcze

66,9% 0,0% 8,9% 24,2% 100,0%

Prawo pracy 77,0% 11,3% 0,0% 11,7% 100,0%

Inne 70,6% 15,8% 7,7% 6,0% 100,0%

Prawo finansowe 60,3% 39,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Okoliczność, która może rzucić światło na fakt, że osoby pracujące mu-

siały sięgnąć po pomoc w sprawie zabezpieczenia społecznego, zdaje się 

wynikać z tego, że ogólnie w populacji dwukrotnie częściej występowały 

sytuacje problemowe z zakresu zabezpieczenia społecznego w związku 

z chorobą, niepełnosprawnością, niezdolnością do pracy czy pobytem 

w szpitalu członka rodziny potencjalnego klienta poradnictwa. Może mieć 

to związek z sytuacją, gdy brak zdrowia bliskiej osoby nie pozwala (naj-

częściej) kobietom, które zajmują się tymi osobami, podjąć pracę. Mając na 

uwadze kulturowo uwarunkowany spoczywający na kobietach obowiązek 

opieki nad dziećmi i osobami chorymi w rodzinie, nie zaskakuje fakt, że 
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zarówno w badaniu beneficjentów PPiO, jak i w badaniu ogólnopolskim 

trzykrotnie oraz odpowiednio dwukrotnie częściej kobiety udawały się 

po poradnictwo w sprawie zabezpieczenia społecznego.

Choć dane dotyczą tylko 13 przypadków, warto zauważyć brak silnej 

zależności między byciem bezrobotnym a korzystaniem z prawa karnego. 

Osoby zatrudnione prawie dwa razy częściej poszukują konsultacji zwią-

zanej ze sprawą karną niż te, które nie pracują zarobkowo bądź nie mają 

stałej pracy. Aktywność zawodowa także pozytywnie koreluje ze wszyst-

kimi innymi – poza domeną zabezpieczenia społecznego – obszarami po-

radnictwa (prawem cywilnym i administracyjnym, prawym pracy, finanso-

wym i innym). Wynik świadczy o tym, że aktywność zawodowa przekłada 

się na zaradność życiową (i odwrotnie), co z kolei rzutuje na gotowość 

do zasięgania poradnictwa prawnego. Potwierdzają to także wyniki ana-

lizy sytuacji zawodowej respondentów w badaniu ogólnopolskim. Mia-

nowicie, wśród klientów korzystających z pomocy prawnej większy jest 

odsetek osób pracujących zarobkowo niż wśród niekorzystających z usług 

poradnictwa; 27% klientów poradnictwa nie pracuje zarobkowo (w porów-

naniu z 37% niepracującymi wśród niekorzystających z tych usług).

Na podstawie badania ogólnopolskiego osób korzystających z pomocy 

prawnej, można zaobserwować kolejne zależności między dziedziną prawa 

a statusem zawodowym tych osób. Biorąc pod uwagę płeć, zarówno wśród 

osób z badania ogólnopolskiego jak i beneficjentów PPiO, problemy z dzie-

dziny prawa cywilnego i procedury cywilnej dwukrotnie częściej zgłasza-

ją kobiety niż mężczyźni. Zgodnie z zależnością opisaną powyżej, sprawy 

związane z zabezpieczeniem społecznym prawie czterokrotnie częściej 

deklarują pracujące zawodowo kobiety niż zatrudnieni w co najmniej jed-

nym miejscu mężczyźni. Po poradę związaną z prawem administracyjnym 

przeważnie przychodzą posiadający stałe źródło dochodu mężczyźni oraz 

kobiety bez (stałych) dochodów. Problemy z zakresu prawa karnego dwa 

razy częściej zgłaszają kobiety niż mężczyźni, w szczególności te bez stałych 

dochodów. Do poradni w sprawach z zakresu prawa finansowego przeważ-

nie zgłaszają się mężczyźni mający więcej niż jedno źródło dochodów.

Analizując dane z badania ogólnopolskiego, można dojść do wniosku, 

że problemy z prawem cywilnym zdarzają się wszystkim respondentom 

bez względu na poziom wykształcenia. Poziom wykształcenia także słabo 

różnicuje w przypadku prawa administracyjnego, zabezpieczenia społecz-

nego i prawa pracy. Natomiast prawo karne dotyczyło tylko osób z wy-
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kształceniem zawodowym (zasadniczym) i średnim oraz posiadaczy dyplo-

mu ukończenia studiów licencjackich lub wyższych. Sprawy z dziedziny 

prawa finansowego zdarzały się osobom z wykształceniem zawodowym 

zasadniczym bądź wyższym.

Miejsce zamieszkania osób korzystających z pomocy prawnej różni-

cuje przeważnie w przypadku spraw z dziedziny prawa zabezpieczenia 

społecznego, prawa karnego, prawa finansowego oraz kategorii „inne”. 

Sytuacje problemowe z zakresu zabezpieczenia społecznego zdarzały się 

przeważnie w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Według de-

klaracji beneficjentów PPiO, prawo karne w najmniejszym stopniu doty-

czyło mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz miesz-

kańców wsi. Natomiast problemy z zakresu prawa finansowego zgłasza-

ły osoby z miast do 50 tysięcy mieszkańców. Jedyna kategoria, w której 

mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast deklarowali zgłoszenie się 

do poradnictwa to „inne” (czyli niemieszczące się w wyróżnionych sześciu 

dziedzinach prawa najczęściej pasujących do spraw respondentów). Na 

podstawie badania ogólnopolskiego można zauważyć, że sytuacji proble-

mowych z zakresu prawa pracy doświadczali także mieszkańcy średnich 

miast (od 50 do 100 tysięcy mieszkańców), czego nie pokazało badanie 

beneficjentów PPiO. Poza tym wyjątkiem wyżej wymienione tendencje 

charakteryzują nie tylko interesantów udających się po porady bezpłatne, 

ale także ogólną populację. Stąd można wywnioskować, że sprawy z jaki-

mi udawano się do usługodawców PPiO, odzwierciedlają ogólną wagę 

problemów prawnych występujących w miejscowościach o wyodrębnio-

nej w badaniu liczbie mieszkańców (por. wykres 23).

Zdaje się, że wyniki przekrojowej analizy 25 przypadków osób ko-

rzystających z PPiO potwierdzają powyższe twierdzenie. Zakres spraw, 

z jakimi zgłaszają się beneficjenci po poradę prawną jest bardzo szeroki. 

W najmniej skomplikowanych przypadkach dotyczy on jednorazowych 

interwencji na temat złożenia reklamacji za wadliwy towar czy usługę 

o stosunkowo niewielkiej wartości. W bardziej złożonej postaci poszu-

kiwana porada dotyczy kompleksowego rozwiązania problemów życio-

wych. Wówczas na pomoc składa się kilka usług, w tym pomoc finansowa. 

Mimo złożonego charakteru niektórych interwencji pozostają to sprawy 

osobiste, a nie ogólnospołeczne czy obywatelskie. Choć w jednym z przy-

padków beneficjentowi poradzono, aby skontaktował się z byłymi kolega-
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mi w celu złożenia pozwu zbiorowego, inicjatorem była pojedyncza osoba, 

a rzecz dotyczyła indywidualnego rozwiązania sprawy.

Jak zasugerowano, poradnictwo PPiO, w zależności od zapotrzebo-

wania konkretnej osoby, dotyczyło szerokiego zakresu usług, od mniej 

skomplikowanych, podstawowych czynności (jak napisanie CV czy pisma 

do sądu) do kompleksowych rozwiązań obejmujących zarówno poradę 

prawną, psychologiczną, porady zawodowe, jak i zapomogę finansową 

czy skierowanie do poradni odwykowej. Choć na podstawie badań jakoś-

ciowych nie można wnioskować na temat reprezentatywności wyników, 

analiza 25 wywiadów z beneficjentami PPiO wyraźnie wskazuje, że nawet 

jeżeli można zasadniczo podzielić korzystających z poradnictwa na „nie-

śmiałych petentów” oraz „świadomych klientów”, to ta pierwsza grupa 

jest zdecydowanie liczniejsza. Problemy, jakie napotykają tzw. nieśmiali 

petenci, nierzadko dotyczą zapewnienia podstawowej egzystencji. I tak, 

bywają to sprawy spadkowe, poszukiwania sposobów na wyegzekwowa-

nie alimentów czy dochodzenia roszczeń finansowych wobec rodziny, po-

szukiwania mieszkania zastępczego lub innych spraw mieszkaniowych, 

wypełnienia wniosku o separację czy o rozwód, problemy ze spłatą kre-

dytów (zaciągniętych po namowie akwizytorów), poszukiwania sposobów 

na wyjście z długów z niezapłaconych rachunków, ale także odzyskania 

należącej się zapłaty za sprzedany towar, wykonaną pracę czy stracony 

urlop. Zdarzają się próby zadośćuczynienia szkody nieumyślnie dokonanej 

na mieniu sąsiadów bądź poszukiwanie porady w sprawie wyegzekwowa-

nia od sąsiada zaprzestania szkodliwego zachowania. Poszukiwana jest 

też pomoc prawna w celu odwołania od decyzji urzędów państwowych: 

od ZUS-u, urzędu skarbowego czy okręgowej komisji egzaminacyjnej. Re-

klamacje zakupionego towaru czy usługi także znalazły się wśród anali-

zowanych przypadków.

Istotna w tym kontekście zdaje się uwaga przedstawiciela jednego 

z biur poselskich, który zauważył, że jakkolwiek różnorodne są sprawy, 

z jakimi zgłaszają się osoby, to są to jednak sprawy osobiste i nie dotyczą 

interesu publicznego czy tzw. dobra wspólnego. Co więcej, respondent ten 

zauważył, że najmniej jest takich spraw publicznych czy spraw społecz-

nych (IP_IDI2). Zagadnienie to zostanie bardziej szczegółowo umówione 

w części dotyczącej potencjalnego zapotrzebowania na pomoc. Tu nale-

ży tylko podkreślić osobisty raczej niż społeczny wymiar spraw, z jakimi 

zgłaszają się klienci poradnictwa w Polsce.
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O ile charakter spraw zgłaszanych przez beneficjentów PPiO jest oso-

bisty, o tyle źródłem problemów nie zawsze są osoby związne prywat-

nymi relacjami. Rzeczywiście, część przypadków, z którymi interesanci 

przychodzą do poradni, najczęściej dotyczy kogoś z rodziny lub, rzadziej, 

z sąsiedztwa. Znaczący jest jednak odsetek spraw dotyczących jednostek 

zbiorowych (organizacyjnych), przede wszystkim przedsiębiorców pry-

watnych i instytucji publicznych. Świadczy to o działaniach nierzetelnych 

przedsiębiorców (w tym akwizytorów) sprzedających usługę bądź zatrud-

niających klientów PPiO oraz nieskutecznych bądź niewspółpracujących 

z obywatelami instytucji publicznych, takich jak ZUS, urzędy skarbowe, 

straż pożarna, policja, urzędy pracy, szkoły czy sądy.

Ogólna struktura spraw, z jakimi zgłaszają się beneficjenci PPiO, zależy 

nie tylko od konkretnych problemów, jakie mają do rozwiązania, lecz także 

od zakresu podmiotowego usługodawców. Biorąc pod uwagę, iż instytucje 

obywatelskie częściej kierują swoje poradnictwo do określonej grupy od-

biorców, można stwierdzić, że pomoc prawna, jaką świadczą publiczne pod-

mioty, jest bardziej uniwersalna, podczas gdy poradnictwo obywatelskie 

jest w większym stopniu zindywidualizowane. Poza tym, jak zauważyła 

jedna z przedstawicielek niepublicznego podmiotu poradnictwa obywatel-

skiego, usługodawca proponuje szerszy zakres porad, nie tylko prawnych, 

oraz zwraca uwagę m.in. na negatywne psychologiczne koszty rozwiązania 

problemu drogą sądową: zastanawiamy się nad tym, jak zabezpieczyć w jak 

najlepszy sposób interesy tego naszego klienta… Czy np. bardzo chce iść 

do sądu… Człowiek prosty, bez wykształcenia nie ma wielkich szans. Więc… 

uświadamiamy mu konsekwencje… Nasze myślenie, jest nakierowane, żeby 

dawać człowiekowi pewien wachlarz możliwości (IP_ IDI22).

Struktura spraw, w jakich beneficjenci poszukują porady, zależy rów-

nież od spełnienia warunków koniecznych, które stawiają niektórzy usłu-

godawcy. Aby móc skorzystać z PPiO, potencjalny interesant publicznego 

usługodawcy musiał w niektórych przypadkach udokumentować swój 

status beneficjenta pomocy społecznej. Niektóre organizacje pozarządo-

we oraz wszystkie związki zawodowe udzielały porady konkretnej kate-

gorii beneficjentów (np. kobietom doświadczającym przemocy domowej) 

bądź swoim członkom. Tendencja ta wynika ze zdefiniowanego wcześniej 

charakteru porad udzielanych przez niepubliczne podmioty. Z wyjątkiem 

grup interesów, jakie stanowią związki zawodowe, rozwój sprofilowanych 

porad, np. dla ofiar przemocy domowej czy dla byłych więźniów, to mocna 
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strona PPiO w Polsce. Takie specjalistyczne, sprofilowane poradnictwo to 

jednak ilościowo marginalne zjawisko w Polsce. Ta niewielka liczebność 

wynika prawdopodobnie z tego, że dotyczy ono grup, które doświadczają 

społecznej stygmatyzacji oraz są ofiarami innych, specyficznych czynni-

ków wykluczenia społecznego.

Spodziewano się, że zakres spraw, z jakimi potrzebujący zgłaszają 

się po poradę prawną, jest zależny także od występowania problemów 

zdrowotnych lub niepełnosprawności u beneficjentów lub członków ich 

rodzin. Badania ogólnopolskie wykazały, iż ok. 85% zarówno korzystają-

cych, jak i niekorzystających z poradnictwa to osoby, które nie skarżyły 

się na problemy zdrowotne. Widać różnicę jedynie w przypadku występo-

wania niepełnosprawności u beneficjentów. Korzystający z poradnictwa 

prawnego dwukrotnie częściej niż niekorzystający borykają się z własną 

niepełnosprawnością, a także niemal dwukrotnie częściej zdarzyło im się 

być niezdolnymi do pracy dłużej niż miesiąc z powodu choroby lub wy-

padku. Zależność tą potwierdza typologia sytuacji zapotrzebowania na 

pomoc prawną, według której sprawy, z jakimi beneficjenci najczęściej 

przychodzili do usługodawców, to (poza rodzinnymi) sprawy o uzyskanie 

świadczeń socjalnych (m.in. rent inwalidzkich) i rozwiązanie sporów z pra-

codawcą, w tym kwestii zwolnień lub odszkodowań (por. wykres 17).

Warto spróbować nakreślić pewne różnice między poradnictwem 

prawnym a obywatelskim, gdyż przekładają się one na sprawy, z jakimi 

zgłaszają się beneficjenci PPiO. Biorąc pod uwagę fakt, iż sami usługodaw-

cy widzą różnicę pomiędzy poradnictwem prawnym a obywatelskim, pod-

kreślając szerszy, bliższy człowiekowi charakter tego drugiego, należałoby 

spodziewać się, iż także beneficjenci będą rozróżniać podmioty zajmujące 

się dwoma rodzajami poradnictwa. Jednej z respondentek wywiadów po-

głębionych z beneficjentami PPiO, będącej po dłuższej przerwie w pracy 

zarobkowej z powodu opieki nad dziećmi, udało się znaleźć i rozpocząć 

pracę dopiero przy pomocy organizacji świadczącej poradnictwo obywa-

telskie. Jej wypowiedź potwierdza hipotezę bliższej człowiekowi istoty po-

radnictwa obywatelskiego, także ze względu na jego większą skuteczność 

w kwestiach wymagających kompleksowego podejścia do pozytywnego 

rozwiązania sprawy. Przy czym respondentka ta podkreśliła, że instytu-

cje publiczne, które teoretycznie powinny być właściwymi podmiotami, 

do których należałoby najpierw zwrócić się w kwestii poszukiwania za-

trudnienia, nie spełniają swojej funkcji należycie: jeżeli w moim przypad-

Poradnictwo_raport_T.indd   125Poradnictwo_raport_T.indd   125 2013-07-01   16:06:032013-07-01   16:06:03



126 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

ku była taka możliwość, że mogę się udać na ten staż, to dlaczego pani 

w urzędzie [pracy] mi nie powiedziała, tylko dowiedziałam się dopiero 

w [nazwa organizacji pozarządowej]. […] Jakoś tak mam żal, ogromny 

do tego urzędu i przede wszystkim to urzędy powinny informować i tam 

to się w pierwszej kolejności powinno otrzymywać rzetelne informacje 

i rzetelną pomoc, a dopiero dalej gdzieś iść (B_IDI4). Cytat ten świadczy 

także o tym, że mimo ograniczonego zaufania do instytucji publicznych 

w Polsce, obywatele wciąż zakładają, że będą one spełniać swoją funkcję 

w sposób rzetelny.

Choć zapomogi finansowej udzielają instytucje publiczne, benefi-

cjenci mają większe zaufanie do niepublicznych usługodawców. Można 

to tłumaczyć faktem, iż – częściej niż do urzędów i innych instytucji pub-

licznych – do instytucji obywatelskich po poradę udają się osoby wy-

magające kompleksowej porady lub będące w sytuacji kryzysowej (typ 

nieśmiałego petenta). Według deklaracji reprezentantów usługodawców 

niepublicznych, niepubliczne podmioty częściej odwołują się do zasad 

współżycia społecznego (IP_ IDI21) oraz czynnie przeciwdziałają coraz 

bardziej rozpowszechnionej postawie roszczeniowej (IP_IDI22). Funkcjo-

nują one jako pierwsza instancja, ponieważ do instytucji niepublicznych 

często udają się osoby o niskiej świadomości prawnej, w bardzo trudniej 

sytuacji życiowej i finansowej. Przy tym, działalność zarówno publicznych, 

jak i niepublicznych podmiotów świadczących PPiO jest uważana przez 

nich samych za pomocniczą (IP_ IDI2), doraźną (IP_ IDI9) oraz generalnie 

za uzupełniającą wobec działania instytucji decyzyjnych (np. sądów), pole-

gającą m.in. na informowaniu i edukowaniu interesantów na temat zasad 

działania systemu prawnego w Polsce.

Podsumowując, statystycznie tylko 19% ogółu populacji powyżej 18. 

roku życia zgłasza się po pomoc prawną w Polsce, choć odsetek osób 

(także w wieku 18+), które doświadczają sytuacji problemowych wyma-

gających porady jest nieco wyższy (ok. 23%). Dwie trzecie z tych osób 

skorzystało z nieodpłatnej usługi. Sprawy związane z rodziną, pracą 

oraz zabezpieczeniem społecznym stanowią statystycznie najczęściej 

zgłaszane kwestie. Najwięcej porad potrzebują kobiety w średnim wieku 

w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Zarówno charakterystyka inte-

resantów, jak i rodzaj porad przez nich poszukiwanych są bardzo róż-

norodne. Wspólna cecha spraw to osobisty, raczej niż społeczny, rodzaj 

sytuacji problemowej. Wśród interesantów poradnictwa są także wielcy 
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nieobecni. Na przykład, uderzający jest brak spraw zgłaszanych przez bar-

dzo zamożnych świadczeniobiorców, zwłaszcza przez kobiety. Prawdopo-

dobnie osoby te szukają poradnictwa u zaufanych prawników w zaciszu 

prywatnego gabinetu. Osoby niepełnoletnie nie mogły zostać objęte tym 

badaniem, choć istnieją na przykład gorące linie telefoniczne dla nasto-

latków lub dzieci. Oznacza to, że struktura spraw najczęściej postulowa-

nych przez klientów poradnictwa odzwierciedla, choć nie wyczerpuje, 

listę rozmaitych problemów doświadczanych przez osoby potrzebujące 

pomocy i poradnictwa w Polsce.

3.2.2. Ogólna ocena jakości świadczonych usług oraz ich skuteczności przez osoby 

korzystające z poradnictwa

Według danych CBOS-u, choć pod koniec 2012 roku funkcjonowanie 

wymiaru sprawiedliwości w Polsce negatywnie oceniło 61% badanych, 

zdecydowana większość respondentów (64%) nie deklarowała ani bezpo-

średnich, ani też pośrednich kontaktów z sądownictwem14. Oznacza to, 

że część wyrażonych poglądów nie wynika z osobistego doświadczenia, 

lecz z obiegowej opinii na temat wymiaru sprawiedliwości. Postrzeganie 

sądownictwa należy rozpatrywać także w kontekście ograniczonego za-

ufania do instytucji publicznych w Polsce, które zostanie bardziej szcze-

gółowo umówione później.

Choć ograniczone zaufanie m.in. do instytucji świadczących porad-

nictwo dowodzić może niskiej oceny działalności tych podmiotów, prze-

krojowa analiza 25 przypadków beneficjentów PPiO wykazała przewagę 

pozytywnej oceny funkcjonującego systemu poradnictwa. Dotyczy to 

zwłaszcza poradnictwa świadczonego przez organizacje pozarządowe 

oraz ośrodki pomocy społecznej. Ogólną ocenę PPiO dobrze opisuje nastę-

pująca wypowiedź beneficjenta: są to osoby bardzo kompetentne i chętne 

pomóc ludziom… Dosyć profesjonalna obsługa, rozmowa rzetelna… jasno 

wytłumaczono mi pewne podstawowe kwestie (B_IDI9). Usługodawców 

PPiO chwalono dodatkowo za sympatyczną obsługę i rzeczowość infor-

macji, życzliwość, szybkość i sprawność, sumienność i dostosowywanie 

się do czasu i potrzeb klienta, za ludzkie przejęcie się sprawami, za zapro-

ponowanie lepszego rozwiązania niż rozważane przez beneficjenta. W do-

14 CBOS, Aktualne problemy i wydarzenia. Badanie przeprowadzono w dniach 30 listopada
–6 grudnia 2012 r.

Poradnictwo_raport_T.indd   127Poradnictwo_raport_T.indd   127 2013-07-01   16:06:032013-07-01   16:06:03



128 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

datku, oprócz otrzymania potrzebnej im porady, beneficjenci PPiO doce-

niali także same warunki, w jakich została im udzielona pomoc, zwłaszcza 

ta świadczona przez organizacje pozarządowe. Osoby udzielające porad 

w tych instytucjach chwalono za zachowanie wzbudzające zaufanie oraz 

za ich cierpliwość i wyrozumiałość: podziwiam tych ludzi tam pracują-

cych, bo gdybym ja tam pracował to bym chyba petenta bym wziął za frak 

i wyrzucił za drzwi z hukiem (B_IDI19). Inni chwalili publicznych usługo-

dawców PPiO za życiowe podbudowanie (B_IDI16) oraz za zapewnienie, 

że w świetle przepisów i prawa mają szansę walczyć o swoje.

Choć opinie dotyczące funkcjonowania urzędów państwowych nie 

stanowiły bezpośrednio pola zainteresowania wywiadów pogłębionych, 

kilku beneficjentów, pozytywnie oceniając usługodawców PPiO za za-

angażowanie, krytycznie odnosiło się do urzędów i instytucji państwo-

wych, w których także można by rozwiązać ich problem. Choć przyczyny 

tego stanu rzeczy upatrywano raczej w charakterach osób pracujących 

w urzędach państwowych, zdarzały się także bardziej wnikliwe interpre-

tacje, zwracające uwagę na naturę pragmatyki urzędniczej: w instytucjach 

państwowych trochę trudno rozmawia się z urzędnikami i osobami, które 

mają pomóc. Natomiast w instytucjach typu [organizacji pozarządowej] 

troszeczkę inaczej podchodzi się do ludzi, do ich problemów (B_IDI9).

Ogólnie wysoka ocena wystawiana PPiO przez beneficjentów po-

mocy, w wywiadach pogłębionych w tej grupie odbiorców wzmacniana 

jest także uprzedzeniami wobec prawników świadczących poradnictwo 

pełnopłatnie, komercyjnie: jak ja przyszłam, zapisałam się i że bez kolej-

ki i bezpłatnie to taki [pozytywny] szok. Bo faktycznie to się słyszy to po 

prawnikach [profesjonalnych, zawodowych doradcach] chodzi… pieniędzy 

coraz więcej ciągle i nic z tego nie wychodzi (B_IDI11). Inna respondentka 

tak uzasadniała swoją ocenę: Jestem zadowolona… Ze względu na zaanga-

żowanie doradcy, na wystarczalność tej jednej wizyty… ze względu na to, 

że pomoc była bezpłatna, no i… że udało mi się osiągnąć mój zamierzony 

cel (B_IDI8). Obawa przed kosztami pełnopłatnej porady prawnej wzmac-

nia pozytywną ocenę alternatywy, jaką jest nieodpłatne PPiO, zwłaszcza 

w sytuacji gdy dzięki poradzie udaje się rozwiązać problem.

Próba oszacowania, w jakim stopniu poradnictwo przyczyniło się do 

rozwiązania problemu, napotyka na pewne ograniczenia. W niektórych 

przypadkach ostateczne, w pełni zadowalające rozwiązanie problemu nie 

jest możliwe. W innych przypadkach nie jest ono korzystne dla klienta 
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poradnictwa. Wyniki odnoszące się do skuteczności otrzymanej przez 

klientów pomocy prawnej zostały zaprezentowane w rozdziale 3.1.8 oraz 

na wykresie 11. W porównaniu do korzystających z próby ogólnopolskiej 

47% beneficjentów PPiO deklarowało, że ich problem rozwiązano już cał-

kowicie. Przy czym 32% klientów poradnictwa nie potrafiło określić, czy 

uzyskane rozwiązanie było zgodne czy niezgodne z ich oczekiwaniami. 

Wynik ten rozpatrzyć należy w kontekście kompleksowego charakteru 

spraw zgłaszanych przez beneficjentów PPiO oraz tendencji do osobiste-

go odwiedzenia siedziby poradnictwa przez klientów z zamiarem upew-

nienia się, czy mogą uzyskać poradę.

Co się tyczy wspomnianej kompleksowości spraw zgłaszanych przez 

niektórych beneficjentów PPiO, chodzi o sytuacje, gdy sama porada praw-

na nie rozwiąże problemu zgłaszanego przez osobę. Na przykład, poradę 

prawną dla ofiary przemocy domowej nieraz należy uzupełnić o zapew-

nienie pobytu w schronisku dla ofiar przemocy domowej (kobiety i dzieci). 

Kilka respondentek, które brały udział w wywiadach pogłębionych prze-

prowadzonych z beneficjentami PPiO, również wymagały, jako dodatku do 

porady prawnej, np. pomocy finansowej, doradztwa zawodowego, pomo-

cy psychologicznej, leczenia odwykowego, itp. Nieraz ośrodki świadczące 

PPiO ten rodzaj kompleksowej pomocy zapewniały. 

Choć marginalnie, to jednak zdarzały się też krytyczne uwagi odnośnie 

oceny jakości poradnictwa. Wskazywano m.in. na potrzebę usprawnienia 

poradnictwa poprzez polepszenie komunikacji między doradcami. Prob-

lem ten występuje ze względu na rotację doradców, zwłaszcza u usługo-

dawców niemających ciągłego źródła finansowania działalności. Co się 

tyczy oceny skuteczności poradnictwa, warto zwrócić uwagę na pewną 

różnicę między poradnictwem prawnym a obywatelskim. Zarówno stricte 

prawne jak i kompleksowe, lecz niekoniecznie oferujące wyłącznie praw-

ne rozwiązanie problemu, poradnictwo obywatelskie może być bardziej 

lub mniej skuteczne w zależności od konkretnej sprawy. Jednak w niektó-

rych przypadkach lepsze jest alternatywne do prawnego rozwiązanie lub 

uzupełnienie prawnej porady o doradztwo zawodowe, pomoc psycholo-

giczną lub np. pomoc w skierowaniu na terapię odwykową. Poradnictwo 

obywatelskie nakierowane jest na rozwiązanie problemu niekoniecznie za 

pomocą sądu czy innego środka prawnego. Jak stwierdziła respondentka 

organizacji pozarządowej świadczącej porady: Żaden adwokat, nie oszu-

kujmy się, nie siedzi z taką klientką – naszą babcią… i nie opowiada jej: 
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niech się pani dobrze zastanowi, a może być tak, a może inaczej. Tylko 

powie: no to ja mogę pani sporządzić testament (IP_ IDI22). 

Podsumowując, trudno porównywać skuteczność dwóch rodzajów po-

radnictwa, które podchodzą do rozwiązania spraw w sposób odmienny. 

Każde z tych podejść może być skuteczne co do rozwiązania konkretnego 

problemu. Lecz PPiO ma większy potencjał uwzględnienia pozaprawnych 

sposobów oraz kosztów czy skutków decyzji skorzystania z drogi sądowej 

czy np. sporządzenia testamentu. Warto zatem rozważyć zastosowanie 

dalej idącego podziału na usługi prawne oraz kompleksową pomoc taką 

jak nieodpłatne PPiO.

Zarówno badanie ogólnopolskie, jak i badanie beneficjentów wskazu-

ją, że ponad 90% respondentów wyraziło zdecydowane lub umiarkowane 

zadowolenie z otrzymanej pomocy. Łącznie 83% respondentów w tym 

pierwszym badaniu deklarowało, że otrzymana przez nich pomoc zdecy-

dowanie lub częściowo przyczyniła się do rozwiązania ich problemów. 

Poza tym 59% beneficjentów PPiO uzyskało oczekiwane rozwiązanie, lecz 

co trzeci w tej kategorii respondentów nie był w stanie odpowiedzieć na 

pytanie dotyczące zgodności rozwiązania z jego oczekiwaniami. Z kolei 

61% respondentów, którzy w badaniu ogólnopolskim zadeklarowali, że 

ich problem został rozwiązany, nie potrafiło lub nie chciało powiedzieć, 

na czym polegało to rozwiązanie. Oznacza to, że klienci poradnictwa mają 

trudności z obiektywną, merytoryczną oceną wartości poradnictwa, co 

jednak nie rzutuje na ich pozytywną ocenę otrzymanej usługi.

3.2.3. Skala i zakres potencjalnego zapotrzebowania na porady

Badanie CATI zrealizowane z usługodawcami PPiO pokazało, że prawie 

wszystkie objęte badaniem instytucje udzielają informacji o tym, gdzie 

klient może znaleźć dalszą pomoc oraz informują taką osobę o jej pra-

wach. Ponad 80% podmiotów udzielających PPiO świadczy usługi w za-

kresie dostosowania porady do okoliczności konkretnej sprawy, sprawdza 

i ocenia dokumenty klienta, przekazuje wzory dokumentów bądź pomaga 

w wypełnieniu ich (por. wykres 8). Ewentualne różnice między instytucja-

mi publicznymi a niepublicznymi widać w przypadku przygotowania pism 

procesowych i reprezentacji procesowej, gdzie więcej usług dostarczają 

podmioty niepubliczne. Natomiast instytucje publiczne świadczące PPiO 

są nieco bardziej zaangażowane w pośredniczenie w kontaktach z urzę-
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dami. Kolejna różnica między tymi dwoma rodzajami podmiotów jest 

taka, iż instytucje publiczne w większym stopniu (59%) skupiają się na do-

radzaniu, podczas gdy niepubliczne w 44% przypadków przede wszystkim 

informują swoich klientów o przysługujących im prawach oraz wspólnie 

analizują konkretną sytuację (26% przypadków). Różnorodność podmio-

tów świadczących poradnictwo w Polsce pośrednio świadczy o zdolności 

obecnego poradnictwa do zaspokojenia popytu na istniejące potrzeby 

w zakresie porad prawnych i obywatelskich. 

Wspomniana powyżej przewaga spraw osobistych nad publicznymi 

czy społecznymi zasługuje na omówienie w tej części rozdziału. Uwa-

runkowania werbalnego przejawu społecznej aktywności obywatel-

skiej w Polsce zostały przeanalizowane przez Piotra Glińskiego i Hannę 

Palską. Zauważyli oni, że wymiar ten dotyczy częściej problematyki po-

litycznej niż stricte obywatelskiej, gdyż ta druga jest trudniejsza i mniej 

„atrakcyjna”15. Jednak ograniczony i specyficzny zakres poradnictwa 

związanego ze sprawami publicznymi zapewne wciąż wynika m.in. z bra-

ku poczucia wpływu na los własny i społeczeństwa, o czym wspominali 

autorzy w swoim opracowaniu. Wobec tego sprawy obywatelskie stano-

wią szczególnie nierozpoznaną i niedoinwestowaną gałąź poradnictwa. 

Wprowadzenie elementu edukacji obywatelskiej do poradnictwa mogłoby 

w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na jakość ustawodawstwa 

przez podniesienie poczucia sprawstwa u obywateli oraz wykształcenia 

poczucia odpowiedzialności także za sprawy społeczne i polityczne.

Z punktu widzenia beneficjentów PPiO można zidentyfikować luki po-

tencjalnego zapotrzebowania na poradnictwo, zwłaszcza to bezpłatne. 

Przekrojowa analiza 25 przypadków osób korzystających z PPiO wskazała 

na potrzebę lepszego rozpowszechnienia wiedzy o istnieniu bezpłatne-

go poradnictwa: powinno być bardziej rozpowszechnione, bo uważam, że 

jest słabo dostępne i bardzo mało osób o tym wie, że jest taka możliwość 

(B_IDI8), nie wiedziałam dokładnie, czy coś się płaci za pomoc prawną i ba-

łam się [że] będę musiała jeszcze zapłacić za pomoc prawną, która jest 

kosztowna (B_IDI14). Choć Internet pozostaje źródłem, do którego sięgają 

zwłaszcza młodsze osoby poszukujące porady prawnej, m.in. ze względu 

na to, że w Internecie… każdy jest anonimowy (B_IDI21), zauważono, że 

15 P. Gliński, H. Palska, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej [w:] H. Domański, 

A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 387.

Poradnictwo_raport_T.indd   131Poradnictwo_raport_T.indd   131 2013-07-01   16:06:032013-07-01   16:06:03



132 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

czasami nie ma [napisane] w Internecie co zrobić, więc trzeba się udać do 

jakiejś instytucji (B_IDI18).

Natomiast zdaniem usługodawców PPiO, głównym problemem benefi-

cjentów jest niedostatek wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie 

procedur prawnych, a w pewnych przypadkach także przejaw analfabe-

tyzmu funkcjonalnego opisywanego w ostatniej części niniejszego roz-

działu. Najczęściej wymieniano nieumiejętność dbania o własne sprawy 

oraz nieznajomość swoich praw i trudność w zrozumieniu udzielanych 

porad jako czynniki decydujące o tym, że potencjalny beneficjent PPiO 

nie rozważa skorzystania z tego rodzaju pomocy. Zdaniem usługodawców, 

znaczącą przeszkodą w sięganiu po PPiO jest również brak świadomości 

istnienia możliwości skorzystania z bezpłatnych porad oraz lęk przed 

ewentualnymi kosztami ich udzielenia. Za najmniej istotne utrudnienia 

usługodawcy uznali: długie oczekiwanie na poradę, brak zaufania do bez-

płatnych porad oraz brak czasu ze względu na obowiązki zawodowe.

Punkt widzenia usługodawców jednak nie pokrywa się z doświadcze-

niem (potencjalnych) beneficjentów PPiO. Dane przedstawione w następ-

nej części tego rozdziału świadczą o tym, że choć potrzebujący porady nie 

zawsze sięgają po zinstytucjonalizowane poradnictwo, to nie wynika to 

z ich niezaradności czy obaw przed trudnością w zrozumieniu porad. Luki 

w dopasowaniu podaży do popytu na usługi poradnicze wynikają raczej 

ze współistnienia pozaobiegowego, niezinstytucjonalizowanego sposo-

bu na znalezienie rozwiązania konkretnego problemu. Część popytu na 

pomoc prawną zaspokajana musi być więc w sposób nieformalny, przede 

wszystkim za sprawą luk w dostępności do poradnictwa, zwłaszcza na 

terenach o gorzej rozwiniętej infrastrukturze.
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Wykres 20. 
Bariery w korzystaniu 
z PPiO w opinii 
usługodawców

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY N=112. 
Braki danych pominięto.

Wykres 21. 
Uzupełniające wobec PPiO 
źródła pomocy

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA, N=196.

Proszę zapoznać się z poniższą listą potencjalnych utrudnień, 

przeszkód dla ludzi potrzebujących usług poradnictwa. Proszę ocenić 

istotność każdego z nich, używając skali od 1 do 7.

Czy oprócz skorzystania z pomocy (informacji) skorzystał/-a P. 

jeszcze z innej pomocy?
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Jak widać, żadne inne, uzupełniające istniejącą sieć poradnictwa, źród-

ło pomocy nie cieszyło się taką popularnością wśród klientów. Pytanie 

zobrazowane na wykresie 21, co prawda, nie uściśla, czy respondenci 

sięgali do innych źródeł pomocy przed udaniem się czy po udaniu się po 

poradę.

Można by spodziewać się, że przeszkody infrastrukturalne w dostę-

pie do poradnictwa oraz braki w zasobach poradnictwa będą znacznie 

częściej odczuwalne na wsi. Jednak, jak uzasadniano na początku tego 

rozdziału, mieszkańcy wsi nie stanowią większości wśród klientów po-

radnictwa. Gdy uwzględni się odpłatność usługi, okaże się, że respondenci 

z miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców rzadziej sięgają po odpłatne 

poradnictwo niż osoby pochodzące z większych miast. Zapewne wynika 

to z mniejszej dostępności – zarówno infrastrukturalnej jak i zasobowej – 

tego rodzaju usług dla respondentów zamieszkałych w miejscowościach 

poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Podsumowując, niekorzystanie z usług prawniczych we wszystkich ka-

tegoriach świadczyć może o zjawisku „długiego trwania” (longue durée)16 

przyzwyczajeń, stereotypów, uprzedzeń z okresu PRL. Nawiązując do tej 

koncepcji, teraźniejszość jest pozostałością przeszłości. Przeszłość przeja-

wia się m.in. w trzymaniu się modelu zachowania opracowanego i spraw-

dzonego w poprzedniej epoce. Stąd niekorzystający z poradnictwa mogą 

mieć mniejszą świadomość oraz mniejsze doświadczenie z tego rodzaju 

rozwiązań, wobec czego nie sięgają po poradnictwo, a np. zdają się na po-

moc znajomego prawnika. Podeszły wiek i niższe wykształcenie również 

mogą tłumaczyć dobrowolne „wykluczenie prawne” tych osób. Choć zda-

je się, że istniejący system poradnictwa zaspakaja zapotrzebowanie za 

zinstytucjonalizowane porady, otwarte pozostaje pytanie, czy kreowanie 

popytu na ten rodzaj usług również powinno należeć do zadań wyłącznie 

usługodawców, czy też inne instytucje – środki masowego przekazu, sy-

stem edukacyjny, Kościół itp. – należałoby włączyć w propagowanie idei 

i praktyki poradnictwa.

16 Autorem koncepcji długiego trwania jest Fernand Braudela: The longue duree is the endless, 
inexhaustible history of structures and groups of structures. (zob. F. Braudel, On History, Chica-
go 1980, s.75). Odnosząc się do koncepcji długiego trwania, Jan Sowa w Ciesz się, późny wnuku. 
Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2008) pisze: Podkreśla się trwanie, a wychodzi 
z założenia, że nie ma takiej instytucji (w sensie socjologicznym, czyli formy życia społecznego), która 
nie byłaby jakoś zakorzeniona w przeszłości. I na odwrót: wiele instytucji wcale nie znika, ale trwa 
dalej w formie tylko pozornie odmiennej od tego, co istniało kiedyś (z recenzji Magdaleny Kubeckiej 
dostępnej na http://opcit.pl/teksty/wyobraznia-jako-sila-polityczna/). 
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Wykres 22. 
Deklarowane przyczyny 
zniechęcenia do 
skorzystania z pomocy

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA, N=40.

3.2.4. Powody niekorzystania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Rzut oka na przyczyny nieskorzystania z poradnictwa wśród osób de-

klarujących występowanie sytuacji problemowej wymagającej pomocy 

pozwala ujrzeć silną skłonność do indywidualnego poszukiwania wyjścia 

bądź do zignorowania problemu. Niniejszy wykres dobrze ilustruje tę ten-

dencję, mimo niskiej liczebności przypadków.

Proszę zapoznać się z kilkoma możliwymi powodami, dla których 

ludzie nie starają się uzyskać pomocy od podmiotów PPiO. Czy oprócz 

tych, które P. przed chwilą podał/-a, są tutaj powody, które także P. 

powstrzymały od starań o pomoc.

W tej samej kategorii respondentów z badania ogólnopolskiego, wśród 

osób, które mimo doświadczenia brzemiennej w skutki sytuacji problemo-

wej nie skorzystały z pomocy, aż 44% w ogóle się o nią nie starało. Kolej-

ne 40% radziło się krewnych lub znajomych, niemających wykształcenia 

prawniczego. Tylko 12% szukało porady w Internecie, porównywalny odse-

tek zwrócił się o pomoc do księdza. Nieco częściej zdarzało się responden-

tom zwrócić się do zaznajomionego prawnika. Co do pożyteczności tych 

alternatywnych źródeł najbardziej przydatne okazywały się informacje 
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udzielone przez prawników, inne osoby niemające wykształcenia prawni-

czego oraz z Internetu. Najmniej przydatne okazały się wiadomości czer-

pane z innych mediów oraz, co ciekawe, od prawników osobiście znanych 

respondentowi. Jednak fakt, że respondentów w badaniu ogólnopolskim, 

którzy nie skorzystali z pomocy prawnej mimo uświadomionego proble-

mu było tylko 37, nie uprawnia do wyciągania generalizujących wniosków 

z przytoczonych danych.

Gdy informowano respondentów w badaniu ogólnopolskim o moż-

liwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, 22% osób, które nie sko-

rzystało z pomocy prawnej mimo doświadczenia sytuacji problemowej, 

deklarowało, że nie sięgnęłoby po te usługi, a aż 34% nie było w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie. 44% pozytywnych odpowiedzi w tym pyta-

niu świadczy o potencjale rozwojowym nieodpłatnego poradnictwa, choć 

równie ważna wydaje się systematyczna praca w kierunku dalszego za-

korzenienia poradnictwa w polskim społeczeństwie oraz uświadomienie 

potencjalnych beneficjentów, na czym polega bezpłatna pomoc prawna.

Można sporządzić długi katalog powodów, dla których respondenci 

badań jakościowych nie rozważali korzystania z usług prawnych. Poza naj-

częściej cytowanym brakiem środków finansowych na opłacenie usług 

adwokackich, istnieje przekonanie co do rzekomego braku skuteczności 

upominania się o swoje prawa na drodze sądowej. Co ciekawe, wciąż pa-

nuje opinia, że wyrok, który wyda sąd w danej sprawie, jest i tak z góry 

przesądzony. W odczuciu części beneficjentów PPiO, ze względu na zaj-

mowane stanowisko lub inne obiektywnie istniejące uwarunkowania, 

niektóre osoby – m.in. takie, które spowodowały wypadek lub dokonały in-

nego wykroczenia – są nietykalne. Inni uczestnicy badania jakościowego 

uważali, że tylko taki adwokat, który ma już z góry pozałatwiane sprawy 

(IDI 112), czyli mający poparcie lub powiązania (także natury politycznej), 

jest w stanie wygrać proces. Przekonania te świadczą nie tyle o ograniczo-

nej wiedzy, co wręcz o obawie przed dochodzeniem swoich praw przed 

wymiarem sprawiedliwości. Można wysnuć wniosek, że sygnalizują one 

słabości lub niedociągnięcia polskiego systemu sądowniczego i organów 

ścigania. Wyniki te także odzwierciedlają generalny brak zaufania obywa-

teli do państwa oraz niezadowolenie z funkcjonowania instytucji pub-

licznych w Polsce. Tendencje te zostały udokumentowane m.in. w kolej-

nych badaniach opinii publicznej przeprowadzonych przez CBOS: Polacy 

nie mają zbyt dobrego wyobrażenia o świecie otaczających ich instytucji 
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i ufają im jedynie połowicznie17. Deklaracje te świadczą o tym, że przeko-

nania deterministyczne i fatalistyczne dominują nad wiarą we własne 

możliwości oraz niewielkim przekonaniem o prawdopodobieństwie zasą-

dzenia sprawiedliwego rozwiązania. Jednocześnie opinie te sygnalizują, iż 

PPiO często jest ostatnią nadzieją dla interesantów poszukujących porad. 

Kolejna kategoria osób niekorzystających z poradnictwa to poten-

cjalni beneficjenci potrzebujący wąsko zdefiniowanych usługi, np. po-

mocy dla ofiar przemocy. Wynika to ze specyfiki systemu prawnego, 

w niewystarczającym stopniu uwzględniającego dobra ofiary18. Urszula 

Nowakowska, prawniczka i założycielka Centrum Praw Kobiet, zauważa, 

że w przypadku ofiar przemocy domowej, którymi w większej części są 

kobiety, chodzi o konkretne uprawnienia… ale również o zmianie postrze-

gania przemocy w rodzinie. […] W Polsce mamy ustawę o przeciwdziała-

niu przemocy w rodzinie, więc uwaga skierowana jest na pomoc rodzinie, 

a nie kobiecie ofierze19. Nawet jeśli organizacje pozarządowe wypełniają 

luki prawne w postaci oferowania pomocy dla tego rodzaju beneficjentów 

poradnictwa, pozostaje wiele osób, które zdecydowałyby się na poradę, 

lecz nie zgłaszają się do usługodawców, ponieważ nie ma przewidzianej 

dla nich drogi prawnej. Urszula Nowakowska także zauważyła, że w jesz-

cze gorszej sytuacji są cudzoziemki zamieszkujące w Polsce. W Polsce ko-

biety, które słabo znają język polski i prawo, są szczególnie narażone na 

przemoc: Większość ofiar bez legalnego pobytu nigdzie się nie zgłasza. 

Ze strachu20. 

Najczęściej potencjalni klienci poradnictwa rezygnują z sięgania po 

poradę prawną z powodu braku środków na jej opłacenie. Powód ten 

nie wyczerpuje przyczyn odrzucania komercyjnej pomocy przez osoby 

potrzebujące wsparcia prawnego. Przekrojowa analiza 25 przypadków 

osób korzystających z PPiO ujawnia mechanizm wyjaśniający przyczyny 

rezygnacji z korzystania z odpłatnej porady prawnej. Według deklaracji 

tych respondentów, w sytuacji gdy zawodzi Internet jako źródło wiedzy, 

rodzina czy znajomi jako najbliższy system wsparcia, pomoc ze strony 

instytucji państwowych (potencjalnie uczestniczących w rozwiązywa-

17 CBOS, Zaufanie społeczne. Komunikat z badań BS/33/2012, Warszawa 2012, s. 15; dostępne 
na http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF, dostęp: 6.02.2013 r.
18 W latach 2000–2001 funkcjonował Rzecznik Praw Ofi ar w Ministerstwie Spraw Wewnątrznych 
i Administracji. Jego obowiązki przejęło Stowarzyszenie przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej. 
Rzecznik Praw Ofi ar działa obecnie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego.
19 U. Nowakowska, Kwestia konwencji [w:] Wysokie Obcasy 2013, nr 5 (712), s. 36.
20 Ibidem, s. 35–36.
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niu problemów obywateli w ramach obowiązujących przepisów), potrze-

bującemu ciężko czasami samemu dojść, co powinno się zrobić (B_IDI5). 

Inaczej mówiąc, brak skuteczności tradycyjnie stosowanych rozwiązań 

może motywować potencjalnych beneficjentów PPiO do poszukiwania 

innych sposobów rozstrzygania sprawy, czyli korzystania z nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Z kolei tych, którzy już wiedzieli o możliwości skorzysta-

nia z PPiO, krępowała nieuchronność przedstawienia osobistych proble-

mów obcej osobie: rozmawiać z kimś o swoich problemach to jest trudne, 

a iść jeszcze do ludzi obcych (B_IDI13).

Podsumowując, gdyby potencjalni beneficjenci poradnictwa mieli ła-

twiejszy dostęp do siedzib usługodawców oraz lepsze rozeznanie odnoś-

nie realnych kosztów i pożytku płynących z pomocy prawnej, zapewne 

byliby bardziej przekonani co do celowości skorzystania z tego rodzaju 

usług. Nieuzasadnione byłoby obarczać winą za istniejące niedociągnięcia 

obecnie funkcjonujące poradnictwo. Na przykład niekorzystne dla ofiar 

przemocy domowej ustawodawstwo skutecznie zniechęca do sięgnięcia 

po rozwiązanie prawne. Poza tym przypisywanie beneficjentom pomocy 

niskiej kultury prawnej nie odzwierciedla faktu, że prawo rzeczywiście 

staje się coraz bardziej szczegółowe i skomplikowane. Jak zauważyła jed-

na z przedstawicielek PPiO, od początku transformacji bardzo zmieniają 

się potrzeby tych ludzi, którzy do nas przychodzą. W związku z tym, że 

prawo jest coraz gorszej jakości, jest coraz więcej takiego pola do inter-

pretacji (IP_IDI22). Przyczyny nieskorzystania z poradnictwa mają wobec 

tego systemowy charakter i wymagają systemowego rozwiązania. 

3.2.5. Bariery w dostępie do poradnictwa, grupy o szczególnie utrudnionym dostępie 

do poradnictwa

Bariery w dostępie do poradnictwa można podzielić na zewnętrzne 

i wewnętrzne. Na podstawie przeprowadzonych do celów niniejszego 

raportu badań można wnioskować o następujących czynnikach, które 

stanowią potencjalne bariery zewnętrzne: źródła i dostępność informa-

cji o pomocy prawnej oraz ewentualny wpływ infrastruktury na dostęp 

fizyczny do poradnictwa. Do barier wewnętrznych możemy zaliczyć 

obiektywnie istniejące cechy społeczno-demograficzne (potencjalnych) 

interesantów poradnictwa.
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1393. Główne wnioski i wyniki badania 

W badaniu ogólnopolskim analiza źródeł informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy wykazała, że dla klientów, którym udzielono wsparcia 

instytucjonalnego, takim źródłem wiedzy byli najczęściej znajomi i przy-

jaciele oraz członkowie rodziny. Analiza nie uwzględniała informacji o po-

mocy otrzymanej od osób indywidualnych lub „po znajomości”. Trzecie 

najważniejsze źródło – Internet – wskazało zaledwie 9% respondentów 

(por. wykres 44). Poszukiwanie informacji o konkretnym usługodawcy 

w prawie trzech czwartych przypadków zajęło najwyżej kilka dni. Podob-

nie przedstawiały się wyniki w badaniu beneficjentów PPiO, za wyjątkiem 

mniejszego znaczenia Internetu jako źródła informacji oraz krótszego cza-

su potrzebnego na zidentyfikowanie usługodawcy. Wywiady pogłębione 

z beneficjantami PPiO potwierdzają te prawidłowości. Mając na uwadze 

obecnie przeważający sposób zdobywania informacji o poradnictwie, do 

kategorii osób wykluczonych prawnie mogą należeć osoby nieutrzymują-

ce bliskich kontaktów z innymi ludźmi, m.in. osoby odizolowane z powodu 

swojej niepełnosprawności lub pozostające w zależności, także finanso-

wej, od innych osób.

Jak wspomniano wcześniej, klienci poradnictwa prawnego dwukrotnie 

częściej niż osoby niekorzystające borykały się z własną niepełnospraw-

nością. Jednak brak dostępu dla osób niepełnosprawnych nie został zi-

dentyfikowany jako bariera w badaniu ogólnopolskim. Co więcej, respon-

denci, których dotyczyła niepełnosprawność, także nie deklarowali częś-

ciej niż osoby w pełni sprawne potrzeby skorzystania z pomocy prawnej. 

Mimo tych niespójnych wyników, można domniemywać, że osoby niepeł-

nosprawne, ze względu na ww. odizolowanie oraz utrudniony dostęp do 

zasobów oraz usług, stanowią grupę wymagającą wzmożonego wsparcia 

w zakresie dostępu do poradnictwa.

Co się tyczy istotności korzystania z Internetu jako źródła informacji 

o prawie oraz o poradnictwie, wyżej przytoczone wyniki badania internau-

tów wskazują, że Internet w przypadku młodszych osób nie tylko stanowi 

źródło pomocne w zidentyfikowaniu siedziby poradnictwa, lecz także słu-

ży jako namiastka poradnictwa. Porównanie wyników badania ogólno-

polskiego dotyczącego korzystania z Internetu z wiekiem respondentów 

pokazało, że odsetek osób nieużywających Internetu jest wyższy wśród 

niekorzystających z poradnictwa niż wśród korzystających (odpowiednio: 

37% i 26%). Z wyjątkiem osób w wieku 40–49 lat oraz powyżej 70, klienci 

poradnictwa częściej niż osoby niekorzystające z porad posługują się In-
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ternetem co najmniej raz w tygodniu. Wśród wszystkich kategorii respon-

dentów najbardziej aktywnymi internautami okazują się klienci poradni-

ctwa w wieku 18–24 lat. Niezależnie od ich wieku 53% beneficjentów PPiO 

codziennie korzysta z Internetu. Wobec tych wyników należy stwierdzić, 

że dostęp do Internetu oraz korzystanie z niego stanowią bardziej szansę 

niż barierę dla poradnictwa. Ze względu na wciąż rosnący odsetek inter-

nautów w Polsce21, można przypuszczać, że znaczenie Internetu, m.in. dla 

rozpowszechniania wiedzy o poradnictwie, będzie rosło.

Wielkość oraz rodzaj miejsca zamieszkania to także czynnik zewnętrz-

ny, który w niektórych przypadkach ułatwia, a w innych wyraźnie utrud-

nia dostęp do poradnictwa. Z jednej strony, mieszkańcy wsi statystycznie 

rzadziej korzystają z poradnictwa niż mieszkańcy miast razem wzięci (re-

spondenci niekorzystający z poradnictwa w 40% przypadków byli miesz-

kańcami wsi; 33% mieszkańców wsi sięgało po porady prawne). Z drugiej 

zaś, mieszkańcy wsi stanowią jedną trzecią przypadków w sytuacji, gdy co 

najmniej raz wystąpiła sytuacja problemowa wymagająca porady. Anali-

za danych dotyczących osób korzystających z poradnictwa potwierdza 

ten wynik. Lecz, jak zanotowano wcześniej w tym rozdziale, mieszkańcy 

wsi stanowią 39% ludności, co odpowiada 32% gospodarstw domowych 

w Polsce. Oznacza to, że w rzeczywistości mieszkańcy wsi nie korzystają 

znacząco rzadziej z poradnictwa niż osoby mające miejsce zamieszkania 

w miastach. Badania przeprowadzone do celów niniejszego raportu były 

reprezentatywne także pod względem wielkości miejscowości.

Kulturowe uwarunkowania prawdopodobnie tłumaczą zaintereso-

wanie szerszym wachlarzem dziedzin prawa wśród osób z mniejszych 

miejscowości. W tych regionach rozwiązanie prawne niekoniecznie jest 

najlepsze. Jak zauważyła jedna z reprezentantek usługodawców: [tu] oto-

czenie jest wiejskie, jest dużo sporów o miedzę i są one bardzo nabrzmiałe, 

obrosłe emocjami wieloletnimi często… nie koncentrujemy się na stricte 

prawnych rozwiązaniach… wszystko to wskazuje, że lepiej się dogadać… 

niż się narażać na długotrwały spór sądowy zakończony wynikiem często 

bardzo niepewnym (IP_ IDI22). Istotny jest także empirycznie zaobserwo-

wany fakt, że im mniejsza miejscowość, tym respondenci byli bardziej 

skłonni do szukania pomocy bezpłatnej.

21 Według badań CBOS-u, odsetek osób korzystających z Internetu co najmniej raz w tygodniu 
wzrósł od 17% w 2002 r. do 56% w 2011 r. Różnice między płciami były nieznaczne, z niewielką prze-
wagą mężczyzn (zob. Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BS/99/2011, CBOS, Warszawa 
2011; http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_099_11.PDF, dostęp: 12.02.2013 r.).
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Analiza przeszkód w dostępie do pomocy przez klientów, którzy uzy-

skali wsparcie instytucjonalne wykazała, że najczęściej deklarowaną 

przeszkodą było długie oczekiwanie na pierwszą poradę. Wynik ten nie 

znajduje odzwierciedlenia w badaniach jakościowych beneficjentów 

PPiO. Lecz aż 43% klientów poradnictwa w badaniu ogólnopolskim wska-

zało jako przeszkodę zbyt dużą odległość siedziby poradnictwa (z wy-

jątkiem gminy miasta) od miejsca zamieszkania. Wynik ten potwierdza 

słuszność wspomnianego argumentu dotyczącego ograniczenia dostęp-

ności usług z powodu konieczności zainwestowania większego wysiłku 

i zasobów.

Do barier wewnętrznych, choć nierzadko społecznie uwarunkowa-

nych, należą takie zmienne, jak zaufanie do instytucji, negatywne odczu-

cia związane z koniecznością poszukiwania i uzyskania porady. Zmienne 

demograficzne także rzucają nowe światło na bariery w dostępie do po-

radnictwa. Co się tyczy istotności zaufania do instytucji, poziom i zakres 

zaufania nie różnicują znacząco osób korzystających z poradnictwa od 

pozostałych. Badania przeprowadzone do niniejszego raportu natomiast 

pokazują zależność między zaufaniem do instytucji (zwłaszcza do organi-

zacji społecznych), które mogłyby stać się elementem systemu poradni-

ctwa, a korzystaniem z usług tych jednostek. 

Zarówno w badaniu ogólnopolskim, jak i w celowym zadano pytanie 

odnośnie obciążeń związanych z uzyskaniem poradnictwa. W przypadku 

tego drugiego badania okazało się, że wśród beneficjentów PPiO mężczyź-

ni częściej niż kobiety deklarowali stres bądź rozczarowania związane ze 

skutecznością czy jakością pomocy. Otwarte pozostaje pytanie, czy przy-

czyną tego stanu rzeczy są domniemane większe oczekiwania mężczyzn 

od pomocy czy też może ich mniejsza zaradność bądź gorsze przygoto-

wanie merytoryczne i (lub) psychiczne do omówienia spraw osobistych 

z postronnymi osobami. Kobiety natomiast częściej korzystają zarówno 

z odpłatnej pomocy prawnej, jak i, w jeszcze większym stopniu, z bezpłat-

nej PPiO. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy może 

być taka, że kobiety bardziej i pilniej potrzebują pomocy prawnej. Inne 

tłumaczenie może być takie, że kobiety w mniejszym stopniu cierpią na 

analfabetyzm funkcjonalny22 niż mężczyzni. Ostatnie badania w tym kie-

22 Analfabetyzm funkcjonalny dotyczy braku rozumienia przeczytanej informacji oraz, szerzej, opi-
suje sytuacje, gdy osoba wykształcona lub posiadająca wiedzę nie potrafi  sprawnie poruszać się 
we współczesnym świecie. Odwołując się do międzynarodowych badań porównawczych OBWE, prze-
prowadzonych w 1996 roku w Polsce, Kanadzie, RFN, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i USA, Marek 
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1433. Główne wnioski i wyniki badania 

runku wykazały, że w Polsce odsetek chłopców poniżej drugiego poziomu 

kompetencji23 to 23%, podczas gdy tylko 7% dziewcząt wypadło pod tym 

poziomem24. To samo badanie pokazuje, że jest to zjawisko globalne, tzn. 

we wszystkich krajach objętych badaniem chłopcy mają niższy poziom 

kompetencji niż dziewczęta. 

Literatura przedmiotu wskazuje, iż współczesne kobiety łatwiej niż 

mężczyźni przyswajają wiedzę i umiejętności25. Badania czytelnictwa 

w Polsce z kolei wykazują, że w miastach poniżej 500 tysięcy mieszkańców 

odsetek czytelników obniżył się wśród mężczyzn26. Jak zauważył historyk 

literatury Jens Throhauge, kobiety czytają więcej niż mężczyźni – i jest to 

tendencja międzynarodowa. Ktoś, kto nie czyta, popada w analfabetyzm 

funkcjonalny: zatraca umiejętność przetwarzania informacji. Jeśli nie wie-

my, jak szukać i selekcjonować informacje – pozostajemy analfabetami27. 

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym do celu niniejszego raportu bada-

niu beneficjentów PPiO 72% stanowiły kobiety, podczas gdy w badaniu 

ogólnopolskim odsetek kobiet korzystających z poradnictwa był 62%. Jak 

wzmiankowano na początku tego rozdziału, w badaniu ogólnopolskim 

wśród klientów porad prawnych obserwujemy pewne różnice między 

mężczyznami a kobietami. Najważniejsze z nich to: częstsze deklarowanie 

problemów z dziedziny prawa cywilnego u kobiet niż u mężczyzn; prawie 

czterokrotnie częściej aktywne zawodowo kobiety zgłaszają sprawy zwią-

zane z zabezpieczeniem społecznym niż zatrudnieni w jednym miejscu 

Szczepański pisał, że „aż czterech na dziesięciu Polaków osiągnęło tylko najniższy poziom w zakresie 
rozumienia prostych tekstów (np. artykuły z gazet, ogłoszenia), dokumentów (np. formularze, karty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi) i prowadzenia nieskomplikowanych obliczeń (np. rachunki, formula-
rze bankowe, zeznania podatkowe); warto na marginesie przypomnieć, że pod koniec 2001 roku uka-
zał się kolejny, przygnębiający w lekturze raport z badań funkcjonalnego analfabetyzmu u 15-latków 
(PISA – Programme for International Student Assessment: 32 kraje, N=256 tys. osób). W programie 
tym brali udział również uczniowie szkół polskich, a wynik usytuował ich na miejscu trzydziestym” 
(zob. M. Szczepański, Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa infor-
macyjnego, http://www.tg.net.pl/szczepanski/mat_05.htm, dostęp: 12.02.2013).
23 Level 2 is considered a baseline level of profi ciency, at which students begin to demonstrate 
the reading skills that will enable them to participate effectively and productively in life. Students 
who do not reach level 2 have diffi culties locating basic information that meets several conditions, 
making comparisons or contrasts around a single feature, working out what a well-defi ned part of 
a text means when the information is not prominent, or making connections between the text and 
outside knowledge by drawing on personal experience and attitudes. Zob. OECD 2010, PISA 2009 
Results: Executive Summary, s. 6; http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf, dostęp: 
19.02.2013 r.
24 Ibidem, s. 11.
25 E. Erazmus, Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji, Wydawnictwo WSGE, 
Józefów 2011, s. 281; http://www.wsge.edu.pl/fi les/erasmus-standard.pdf, dostęp: 22.01.2013 r.
26 J. Derkaczew, Polacy coraz bardziej nieoczytani, „Gazeta Wyborcza” 2009 [w:] E. Erazmus, op. 
cit., s. 407.
27 Rozmowa z prof. Jens Throhauge, dostępna na: http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/
rewolucja-bibliotece; dostęp: 12.02.2013 r.
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mężczyźni; sprawy karne dwa razy częściej zgłaszają kobiety niż mężczyź-

ni (statystyka niekorzystna dla kobiet wynika z uwikłania w sprawy karne 

kobiet bez stałych dochodów); przeważnie mężczyźni mający więcej niż 

jedno źródło dochodów zgłaszają się w sprawach z zakresu prawa finan-

sowego. Najprawdopodobniej ci ostatni to przedsiębiorcy.

Badanie celowe wśród beneficjentów PPiO wykazało kilka istotnych 

różnic między kobietami a mężczyznami. Pierwsza z nich dotyczyła ponad 

dwukrotnie większego odsetka kobiet z wyższym wykształceniem w porów-

naniu do mężczyzn (odpowiednio: 32% i 14%). W tym badaniu mężczyźni 

przeważali w kategoriach z podstawowym i zasadniczym zawodowym wy-

kształceniem. Druga różnica to większa częstość występowania problemów 

wymagających porady w przypadku kobiet niż mężczyzn. Zarówno w ba-

daniu ogólnopolskim, jak i w badaniu beneficjentów PPiO kobiety częściej 

deklarowały doświadczanie sytuacji wymagającej porady prawnej niż męż-

czyźni. Dotyczy to zarówno jednorazowego jak i wielokrotnego (do pięciu 

razy) występowania sytuacji problemowej. Kolejna istotna różnica między 

mężczyznami beneficjentami PPiO a kobietami to znacznie większe zaan-

gażowanie obywatelskie kobiet niż mężczyzn (mierzone ich członkostwem 

w organizacjach i stowarzyszeniach), odpowiednio: 25% i 10%. Podział ro-

dzajów problemów prawnych według płci w badaniu beneficjentów PPiO 

z grubsza odzwierciedla tendencje obserwowane w badaniu reprezenta-

tywnym klientów poradnictwa. Można zatem sądzić, że negatywne emocje, 

które mężczyźni odczuwają, gdy korzystają z PPiO, wynikają z ich niechęci 

do bycia w sytuacji petentów lub z ich gorszego przygotowania meryto-

rycznego do omawiania spraw z doradcami. Ewentualne większe oczekiwa-

nia mężczyzn od pomocy mogą mieć źródło w braku wiedzy lub odmiennym 

rozumieniu funkcjonowania poradnictwa prawnego. 

Wymienione wyżej różnice między kobietami a mężczyznami korzy-

stającymi z poradnictwa w Polsce można podsumować w następujący 

sposób: większe zainteresowaniem kobiet poradnictwem wynika z ich 

lepszego rozeznania oraz ich wyłącznej odpowiedzialności za rodzinę. 

Świadczy to m.in. o znacznie większej potrzebie skorzystania z porady 

w sprawie zabezpieczenia społecznego w przypadku kobiet niż mężczyzn, 

mimo statystycznie wyższego poziomu wykształcenia kobiet oraz faktu, 

że pracują zarobkowo. Większy odsetek kobiet korzystających z porad-

nictwa wynika z udowodnionej empirycznie większej aktywności i za-

radności życiowej kobiet oraz ich prawie wyłącznej odpowiedzialności 
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Wykres 24. 
Stan cywilny respondentów

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA. 
Korzystający N=196, 
niekorzystający N=854.

za rodzinę i opiekę nad innymi, bliskimi osobami28. Większa zaradność 

kobiet nie wyklucza statystycznie obserwowalnej feminizacji biedy oraz 

wiktymizacji kobiet w sprawach rodzinnych. Jak zauważa jedna z bardziej 

znanych badaczek ubóstwa: Polską wersję feminizacji ubóstwa charakte-

ryzuje bieda pracujących kobiet oraz różne formy nierówności i dyskry-

minacji kobiet, tak na poziomie makro – na rynku pracy, jak i wewnątrz 

rodziny, gdzie wciąż silny jest model tradycyjnego podziału pracy, gdzie 

kobietom w warunkach ubóstwa przybywa obowiązków29. Podsumowując, 

kobiety częściej sięgają po pomoc prawną, ale mimo to nadal pozostają 

grupą szczególnie potrzebującą dostępu do poradnictwa oraz pomocy 

społecznej.

Korzystający i niekorzystający z pomocy prawnej nie różnią się z punk-

tu widzenia swojej sytuacji finansowej. Wyniki badań jakościowych na-

tomiast pokazały, iż z PPiO (pamiętajmy, że w zakres PPiO wchodzi także 

pomoc społeczna) korzystają osoby niezaradne bądź w bardzo trudnej 

28 A. Titkow, D. Duch-Krzysztofek, B. Budrowska (red.), Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, per-
spektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 264–265.
29 E. Tarkowska, O dawnej i obecnej biedzie w Polsce [w:] E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego. 
O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 60 (dostępne na: https://otworz-
ksiazke.pl/images/ksiazki/zrozumiec_biednego/zrozumiec_biednego.pdf).

Jaki jest obecnie P. stan cywilny?
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sytuacji życiowej. Co się tyczy osób nieżyjących w związkach (formalnych 

oraz nieformalnych), obserwujemy, że 15% singli (kawalerów lub panien) 

korzysta z poradnictwa, podczas gdy 25% singli nie sięga po porady praw-

ne czy obywatelskie. Odmienna jest sytuacja w przypadku osób rozwie-

dzionych oraz owdowiałych. Odsetek osób korzystających z poradnictwa 

dwukrotnie przewyższa procent niekorzystających (odpowiednio: 26% 

i 13%). Osoby samotne to różnorodna grupa. Ich zapotrzebowania należy 

rozpatrywać, uwzględniając heterogeniczność grupy, wynikającą z od-

miennej sytuacji życiowej takich osób.

Z pozoru badania ogólnopolskie mogłyby świadczyć o tym, że osoby 

najmłodsze (18–24 lat) oraz najstarsze (70+) najmniej korzystają z po-

mocy prawnej, ponieważ najmniej jej potrzebują. Zestawienie skali za-

potrzebowania na pomoc według wieku pokazuje jednak, że co piąty 

z respondentów w wieku 70 lat i powyżej, pięć razy w ciągu ostatnich 

pięciu lat doświadczył sytuacji, która wymagałaby interwencji praw-

nej. Respondenci z tej kategorii wiekowej najczęściej korzystali z usług 

sądu (52%) oraz z pomocy odpłatnej (84%), lecz najrzadziej z Internetu. 

Biorąc pod uwagę posługiwanie się Internetem jako zastępczą formą 

poradnictwa przez młodszych oraz sięganie po usługi sądu i pomocy 

odpłatnej przez osoby starsze, co stanowi przejaw „długiego trwania”, 

należy odrzucić tezę o mniejszym zapotrzebowaniu w dziedzinie porad-

nictwa tych pokoleń. W przypadku młodszych potencjalnych klientów 

poradnictwa należy spodziewać się, że jak zechcą, to będą także korzy-

stać z systemu poradnictwa zinstytucjonalizowanego. Co się tyczy osób 

starszych, ewidentnie brakuje odmiany PPiO zaprojektowanej z myślą 

o ich zapotrzebowaniu.

W opinii respondentów wywiadów pogłębionych, PPiO, choć z definicji 

nieodpłatne, powinno spełniać standardy rynkowe. Beneficjenci PPiO uwa-

żają, że pomoc ta ma być dostępna również poza godzinami pracy, posia-

dać dobre warunki lokalowe, gwarantować ciągłość prowadzenia spraw, 

to znaczy przeciwdziałać dużej rotacji doradców. Przekrojowa analiza 

25 przypadków beneficjentów PPiO dodatkowo ujawniła potrzebę do-

stosowania dostępności usług poradnictwa do pracujących klientów, co 

– jak wspomniano wcześniej – nie jest postrzegane jako przyczyna nieko-

rzystania z poradnictwa przez usługodawców. Beneficjenci PPiO zauwa-

żyli, że osoby starsze (w domyśle – niekorzystające z Internetu) będą miały 

problem ze znalezieniem tego typu pomocy. W odczuciu beneficjentów 
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PPiO, nie tylko osoby mniej zorientowane, lecz także mniej zamożne są 

potencjalnie wykluczone z poradnictwa. Opieszałość sądownictwa rów-

nież skutecznie zniechęca potencjalnych klientów do korzystania z po-

radnictwa. Z wyjątkiem postulowanej potrzeby dostosowania dostęp-

ności poradnictwa do pracujących klientów, pozostałe wątki poruszone 

powyżej potwierdzają zależności zidentyfikowane na podstawie badań 

ilościowych.

Trudno ocenić, na jaką skalę cudzoziemcy w Polsce pozostają poza 

poradnictwem. Często zmuszeni są korzystać z usług odpłatnych praw-

nych reprezentantów w celu załatwienia spraw urzędowych. Tego ro-

dzaju trudności w dostępie do pomocy prawnej doświadczane przez 

obcokrajowców w Polsce wskazują na szczególnie poważną sytuację, 

w jakiej się znajdują. Badania ogólnopolskie ujawniły brak akceptacji 

dla modelu poradnictwa bezpłatnego, który byłby dostępny także dla 

imigrantów i uciekinierów z innych krajów, przy czym beneficjenci PPiO 

z próby celowej byli najmniej otwarci na takie rozwiązania. Mimo to po-

szerzenie oferty bezpłatnego poradnictwa, tak aby uwzględniała ona 

potrzeby obcokrajowców w Polsce, może, z jednej strony, służyć reali-

zacji międzynarodowych zobowiązań państwa polskiego, a z drugiej, 

otworzyć nowe możliwości działania i uzyskiwania finansowania dla 

usługodawców.

Podsumowując, czynniki, które w niektórych przypadkach działają 

jako bariera, a w innych ułatwiają dostęp do poradnictwa, można podzie-

lić na wewnętrzne i zewnętrzne. Zarówno wiek, płeć, miejsce zamieszka-

nia, wykształcenie, jak i sytuacja rodzinna czy zawodowa mogą decydo-

wać o tym, czy potencjalny interesant poradnictwa skorzysta z pomocy. 

Zasada długiego trwania odnosząca się do zachowań społecznych tłuma-

czy niepełne wykorzystanie potencjału istniejącego systemu PPiO. Grupy 

wymagające wyprofilowanego poradnictwa to: kobiety w trudniej sytua-

cji życiowej, często sprawujące opiekę nad bliską osobą w rodzinie; osoby 

starsze; osoby odizolowane (mieszkający na terenach o słabo rozwiniętej 

infrastrukturze, osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy, cudzoziemcy); 

ale także mężczyźni, do których kierować można usługi poradnicze nie-

wymagające bezpośredniego kontaktu.
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3 . 3 .  O t o c z e n i e  i n s t y t u c j o n a l n e  p o r a d n i c t w a  i  j e g o  r o l a 

w  p o l i t y c e  p u b l i c z n e j  ( G a l i a  C h i m i a k ,  K a t a r z y n a  G ó r n i a k )

3.3.1. Wiedza instytucji wspierających o bezpłatnym poradnictwie i ich stosunek do PPiO

Rozważania dotyczące instytucjonalnego otoczenia bezpłatnego po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego należy rozpocząć od pytania o sto-

sunek owego otoczenia zarówno do idei poradnictwa, jak i działających 

w jego obszarze podmiotów. Najważniejsze jest pytanie o to, jak otoczenie 

instytucjonalne postrzega, a także jak ocenia, rolę usługodawców porad-

nictwa, ich zadania i funkcjonowanie. Jest to ważne, ponieważ w dużej 

mierze wiedza i nastawienie rzutują na podejmowane przez nie działania, 

tworzone strategie czy inicjowaną współpracę i jej charakter.

Duża część badanych instytucji, zidentyfikowanych jako takie, które 

mogłyby wspierać podmioty poradnictwa30, nie ma zdania odnoszącego 

się do postulatu istnienia lub braku istnienia spójnego systemu poradni-

ctwa prawnego i obywatelskiego (37% podmiotów publicznych i 22% pod-

miotów niepublicznych). Należy jednak zauważyć, że połowa instytucji 

publicznych i ponad połowa instytucji niepublicznych odrzuca tezę, że 

obecny system PPiO składa się z pojedynczych i rozproszonych działań, 

co nie oznacza jednak, że stan obecny kwalifikuje się według nich do na-

zwania go zorganizowanym i spójnym systemem.

Badani dostrzegają raczej pewien zarys systemu, ogólne ramy, wy-

pracowane już procedury niż właśnie kompleksową i koherentną całość. 

Również w wywiadach indywidualnych i eksperckich, czyli przeprowadzo-

nych z przedstawicielami instytucji faktycznie udzielających wsparcia, 

wielokrotnie pojawiały się powątpiewania, czy stan, który dzisiaj istnieje, 

można określić mianem systemu. Niektórzy wręcz wprost twierdzili, że nie 

ma systemu jako takiego (FGI1_IW), jest wiele organizacji, które świadczą 

pomoc prawną w gruncie rzeczy w nieuregulowany sposób […]. To nie jest 

rozwiązanie systemowe (IW12), to, co w Polsce w tej chwili się odbywa, 

jest rażącą prowizorką i taką trochę protezą (IW37). Jednak owa krytyka 

kierowana jest nie pod adresem podmiotów PPiO, ale przede wszystkim 

wobec działań państwa, które w opinii badanych, ponosi odpowiedzial-

30 Dokładny opis próby badawczej instytucji wspierających oraz ich defi nicja znajdują się w rozdzia-
le Wprowadzenie do badań. W niniejszym rozdziale określenie „instytucja wspierająca” odnosi się do 
grupy instytucji, które faktycznie udzielają wsparcia podmiotom PPiO. 
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ność za brak systemu i liczne zaniechania w dotychczasowych próbach 

jego tworzenia.

Badane instytucje wspierające, zarówno te podejmujące działalność 

wspierającą, jak i te, które mogłyby taką aktywność przejawiać, mają też 

kłopot z określeniem, jakie podmioty wypełniają swoimi działaniami system 

poradnictwa, co pokazują poniższe wykresy. Albowiem 13% instytucji pub-

licznych wyraża zdanie, że system poradnictwa obejmuje działania podmio-

tów świadczących swoje usługi odpłatnie (43% jest przeciwnego zdania), 

13% zgadza się z opinią, że ów system tworzą zarówno działania podmio-

tów publicznych, jak i niepublicznych (81% nie zgadza się), a 23% – że tworzą 

go przede wszystkim podmioty publiczne (61% nie zgadza się). Według 13%, 

ów system dopiero się tworzy, i to w oparciu o organizacje pozarządowe 

(69% jest przeciw takiemu zdaniu). Trochę bardziej zdecydowane w tej kwe-

stii są instytucje wspierające niepubliczne, choć różnice nie są diametral-

ne: 26% z nich twierdzi, że system poradnictwa obejmuje głównie działania 

podmiotów świadczących swoje usługi odpłatnie (52% nie zgadza się), 23% 

jest zdania, że są to głównie działania instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych (63% nie zgadza się), i również 23% twierdzi, że wypełniają 

go działania instytucji publicznych (57% nie zgadza się). Znów 23% wyraża 

pogląd, że system poradnictwa jest w procesie tworzenia się, i to głównie 

w oparciu o działania podejmowane przez organizacje pozarządowe (55% 

jest przeciw takiemu twierdzeniu). Chaos, który wyłania się z tych wypowie-

dzi, świadczy o tym, że instytucje wspierające podczas podejmowania decy-

zji co do inicjowanych działań bardziej kierują się własnym wyobrażeniem 

o istniejącym systemie niż ugruntowaną wiedzą.

Owe kłopoty w ocenie istniejących rozwiązań w zakresie PPiO mogą 

wynikać również z tego, że instytucje wspierające nie gromadzą infor-

macji o podmiotach działających w obszarze poradnictwa, nie pozysku-

ją informacji odnoszących się do ich potrzeb, interesów, problemów – 

nie czyni tego 67% instytucji publicznych i 57% niepublicznych. A nawet 

jeśli taką wiedzę posiadają, np. ze sprawozdań finansowych czy mery-

torycznych składanych im przez wspierane podmioty, to niewiele wska-

zuje na to, że jest ona poddawana szczególnej refleksji i analizie. W ten 

sposób pracuje niewielki odsetek badanych podmiotów, i to zarówno 

publicznych, jak i niepublicznych. Przypuszczać można, że wiedza ich 

będzie zatem bardzo ogólna i niekiedy fragmentaryczna, nierzadko też 

oparta na stereotypach.

Poradnictwo_raport_T.indd   149Poradnictwo_raport_T.indd   149 2013-07-01   16:06:042013-07-01   16:06:04



150 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

System poradnictwa  dopiero się tworzy w oparciu o działania 

podejmowane przez organizacje pozarządowe.

Wspierające instytucje publiczne i niepubliczne dostrzegają bariery, 

które utrudniają rozwój systemu poradnictwa, choć nadają nieco inną 

rangę różnym rodzajom utrudnień. Na pierwszym miejscu obydwa typy 

instytucji wskazują bariery finansowe, czyli brak istnienia stałych i syste-

mowych źródeł czy mechanizmów finansowania. Dalej instytucje niepub-

liczne określając przeszkody, koncentrują się na przeszkodach zewnętrz-

nych (systemowych), napotykanych przez podmioty PPiO, wśród których 

wymieniają kłopoty z pozyskiwaniem prawników, czyli wskazują na nikłe 

zainteresowanie środowiska prawniczego podejmowaniem aktywności 

zawodowej w zakresie PPiO, przeszkody natury prawnej (kwestie podat-

kowe), słabo rozwinięty system promocji działalności poradniczej jako 

takiej. Natomiast instytucje publiczne w drugiej kolejności skupiają się na 

przeszkodach wynikających ze słabości usługodawców PPiO, wskazując 

na braki kadrowe tychże instytucji, czyli na niedostateczną liczbę kom-

petentnych osób, które chciałyby zajmować się udzielaniem bezpłatnych 

Wykres 25. 
Stosunek instytucji 

wspierających do 
twierdzenia o tworzeniu się 

systemu PPiO w oparciu 
o organizacje pozarządowe

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY.
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porad. Ale również zauważają trudności w pozyskiwaniu lokali: sprawy 

lokalowe, wiele stowarzyszeń mogłoby prowadzić taką działalność, ale 

nie ma bazy (IW35).

System poradnictwa istnieje, ale obejmuje głównie działania 

instytucji publicznych (np. samorządów).

Instytucje wspierające są w stanie podać również warunki i okoliczno-

ści, które mogą sprzyjać rozwojowi PPiO. Podstawowym czynnikiem, któ-

ry może pobudzić rozwój poradnictwa, jest możliwość wykorzystywania 

istniejących już źródeł finansowania albo takich, które potencjalnie mogą 

się pojawić (fundusze z UE). Bodźcem do rozwoju jest również rosnące, 

w opinii badanych, zapotrzebowanie na ten typ usług, czyli pojawia się 

presja społeczna, żeby tego nie zamykać (IW5), a wręcz odwrotnie – two-

rzyć i rozwijać. Zwiększające się zapotrzebowanie społeczne będzie zatem 

niejako wymuszać tworzenie się systemu PPiO. Instytucje niepubliczne 

wskazują poza tym, że różnorodna i wielosektorowa, nieczęsto stricte 

specjalistyczna, aktywność samych organizacji pozarządowych i podej-

Wykres 26. 
Stosunek instytucji 
wspierających do 
twierdzenia o istnieniu 
systemu PPiO opartego 
na instytucjach publicznych

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY.
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mowane przez nie inicjatywy będą również tworzyć sprzyjające warunki 

do rozwoju systemu poradnictwa, stanowić dobry zaczyn do wdrażania 

nowego modelu, tym bardziej że mimo niesprzyjających warunków (finan-

sowych, prawnych, infrastrukturalnych) udaje się im kontynuować swoje 

przedsięwzięcia: wybitne jednostki, charyzmatyczne z tych organizacji 

pozarządowych, które po prostu jak Don Kichot-y, Don Kicho-ci próbują 

coś zrobić. Ta Helsińska Fundacja, Centrum Praw Kobiet, znaczy, te orga-

nizacje, które nigdy się nie poddały i próbują coś robić (IW10), mimo tych 

wszystkich przeciwności losu, […] jeżeli te stowarzyszenia, które mają dzia-

łalność […], to jest to bardzo pozytywne. I mówię, że na pewno, tam pięć 

lat czy tam ileś trwają i robią to świetnie, są akceptowani, no i rzecz tylko 

w tym, żeby mieli zrozumienie u decydentów (IW14).

Wykres 27. 
Stosunek instytucji wspie-

rających do twierdzenia 
o istnieniu systemu PPiO 
opartego na podmiotach 

komercyjnych

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY.

System poradnictwa istnieje, ale obejmuje głównie działania 

podmiotów świadczących swoje usługi odpłatnie – kancelarii 

adwokackich, radcowskich, notarialnych, instytucji publicznych.
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Zaniedbania podmiotów PPiO, a także słabości zauważane przez insty-

tucje wspierające (dotyczą głównie sprawności organizacyjno-formalnej, 

braku umiejętności w pozyskiwaniu funduszy, braku standardów, słabej 

promocji własnej aktywności, skali działań, która nie zawsze odpowiada 

skali występujących potrzeb i popytu, co jest wynikiem trudności zwią-

zanych z pozyskiwaniem finansowania), nie przekreślają w żaden sposób 

pozytywnej oceny działań prowadzonych przez te podmioty. Instytucje 

wspierające doceniają ich rolę i podejmowane wysiłki w zakresie pro-

wadzonej działalności poradniczej – 92% instytucji publicznych i 76% 

niepublicznych pozytywnie ocenia działalność poradniczą podmiotów, 

którym udziela wsparcia. Przedstawiciele instytucji wspierających pod-

kreślają w tym zakresie szybkość działania i możliwość reagowania w mo-

mencie pojawiania się problemu, przygotowanie merytoryczne (i w za-

kresie poradnictwa, i w zakresie umiejętności kontaktowania się i pracy 

z beneficjentem), duże doświadczenie: bardzo dobrze znają, wiedzą, co 

System poradnictwa prawnego  i obywatelskiego obejmuje dzałania 

instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wykres 28. 
Stosunek instytucji 
wspierających do 
twierdzenia o istnieniu 
systemu PPiO opartego 
na instytucjach 
publicznych i organizacjach 
pozarządowych

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY.
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dokładnie, w którym się dzieje, jak. A z racji tego, że mają spore doświad-

czenie, to wiele nieprawidłowości, wiele problemów wyłapują wcześniej, 

niż beneficjenci zaczynają je widzieć (IW7).

Poza tym instytucje wspierające są świadome różnego rodzaju pożyt-

ków płynących z funkcjonowania systemu PPiO. Żaden z badanych nie 

neguje ani pomysłów tworzenia takiego systemu, ani nie podważa roli 

podmiotów działających w tym obszarze: takie działanie jest jak najbar-

dziej pożądane (IW37), bo to słuszna idea jest. Przyczyniamy się, żeby do-

bro społeczne wkoło i te inicjatywy się rozwijały, bo wszystkim się lepiej 

żyje, także jak najbardziej (IW47), takie poradnictwo jest konieczne, jest 

ważne (IW13).

Wymieniane przez instytucje wspierające korzyści można rozważać 

w dwóch wymiarach: indywidualnym (poczucie bezpieczeństwa osoby 

korzystającej, gwarancja otrzymania usługi niezależnie od statusu mate-

rialnego, podnoszenie świadomości, poznawanie swoich praw oraz me-

chanizmów funkcjonowania społeczeństwa, sprawniejsze radzenie sobie 

z sytuacjami trudnymi) i szerszym, odnoszącym się do społeczeństwa 

jako całości (wyrównywanie nierówności, zmniejszanie poziomu niezado-

wolenia społecznego, mniejsza ilość konfliktów społecznych, budowanie 

świadomości obywatelskiej). 

Niektórzy rozmówcy wskazują pożytki, jakie z działań poradniczych 

w przyszłości odniósłby również funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. 

Ich zdaniem, system sądowniczy znacznie zyskałby, głównie z perspekty-

wy sprawności instytucjonalnej, w wyniku wprowadzania sytemu PPiO, 

bowiem odciążyłoby to sądy, że przyspieszyłoby postępowania, że sąd 

mógłby się zająć sprawą od dnia, w którym wpłynęła (IW11).

Inni natomiast dostrzegają, że w ogóle sprawność funkcjonowania 

państwa w różnych jego wymiarach, zarówno ogólnym, jak i lokalnym, 

zależy od poziomu świadomości prawnej obywateli (wyedukowania ich 

w tym zakresie i umiejętności korzystania z wiedzy, stosowania jej w prak-

tyce), a ów poziom jest między innymi efektem dostępności do poradni-

ctwa. Kwestie te można ujmować również z perspektywy szerszej, w której 

postrzega się obywateli jako współzarządzających sprawami publicznymi 

i przypisuje się im rolę aktywnego uczestnika tych procesów (idea party-

cypacji publicznej): może się okazać, że w wielu przypadkach dla budo-

wania wszystkich polityk publicznych w wymiarze rozwoju społeczno-

-ekonomicznego świadomość prawna obywateli będzie bardzo istotnym 
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Wykres 29. 
Stosunek wybranych 
instytucji i organizacji do 
działalności usługodawców

Źródło: CAWI_
USŁUGODAWCY. 
Porównanie średnich. 
Braki danych pominięto. 
Obramowane pozycje 
wskazują na istotne 
statystycznie różnice 
(na poziomie 0,05, 
na podstawie testu 
t-Studenta).

kryterium akceptacji, przyzwolenia, wsparcia tych działań, no i czasami 

mających wymiar przełomu, w zakresie cywilizacyjnym. […] Światli oby-

watele po prostu są zdecydowanie bardziej przydatni, bardziej potrzebni 

tym procesom rozwoju niż ci, którzy mają taką orientację naturalną (IW4). 

Poradnictwo wydaje się mieć znaczenie także z perspektywy bardzo kon-

kretnych działań, czyli właśnie funkcjonowania poszczególnych instytucji 

państwowych i samorządowych. W tym przypadku wyedukowany i świa-

domy swoich praw obywatel jest znacznie mniej kłopotliwy, ponieważ 

staje się racjonalnie działającym i reagującym klientem.

Proszę ocenić, jaki jest stosunek poniższych podmiotów 

do prowadzonej przez Państwa instytucję/organizację działalności 

poradniczej? Do oceny proszę użyć skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza 

„utrudniają naszą działalność w bardzo dużym stopniu”, 4 – „pozostają 

neutralne”, 7 – „wspierają naszą działalność w bardzo dużym stopniu”.

Owo pozytywne nastawienie instytucji wspierających dostrzegają 

podmioty świadczące usługi poradnicze. Z badań usługodawców wyni-

ka, że doceniają oni swoje otoczenie instytucjonalne, w tym instytucje 
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wspierające je (ich sposób działania, reagowania na problemy czy ogólne 

podejście do poradnictwa i jego podmiotów). Wprawdzie znacznie lepiej 

o swoim otoczeniu wypowiadają się podmioty publiczne niż niepublicz-

ne, to różnice pomiędzy nimi nie dezawuują ogólnej bardzo dobrej oceny 

relacji z instytucjami wspierającymi.

Zauważyć jednak należy, że instytucje wspierające, mówiąc o benefi-

cjentach podmiotów PPiO, akcentują, że są to osoby biedne i wykluczone. 

Fakt, że wspierane organizacje kierują swoje działania do tej zbiorowości 

jest dla nich w wielu wypadkach podstawową przesłanką do udzielania 

im wsparcia: pomaga to rozwiązywać problemy takie codzienne wielu 

mieszkańców, zazwyczaj są to właśnie osoby, które są niezamożne (IW34). 

W swobodnej narracji o poradnictwie przedstawiciele instytucji wspie-

rających w sposób schematyczny dedykują usługi poradnictwa przede 

wszystkim osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej z powodu 

biedy lub wykluczenia materialnego.

Analizując wiedzę i stosunek otoczenia instytucjonalnego, można 

zauważyć, że nie rysują się żadne wyraźne postawy czy stanowiska, nie 

nastąpiło uwspólnienie owej wiedzy o PPiO – jest ona rozproszona i nie-

jednorodna, choć oczywiście wśród badanych znalazły się też instytucje, 

których wiedza o tym zagadnieniu była dość rozległa i uporządkowana. 

Jednak duża grupa nie była nawet w stanie wymienić podmiotów działa-

jących w obszarze PPiO, nie mówiąc już o bardziej przemyślanym odno-

szeniu się do omawianych zagadnień. Świadczyć to może o tym, że tema-

tyka wsparcia PPiO nie była do tej pory przedmiotem bardziej pogłębionej 

refleksji czy rozbudowanych dyskusji. Można też wyciągnąć wniosek, że 

nie znajduje się ona w głównym nurcie zainteresowań i działań danej 

instytucji, dla której PPiO stanowi co najwyżej jeden z wielu obszarów 

aktywności.

3.3.2. Skala udzielanego wsparcia oraz ocena jego skuteczności i efektywności

Kolejnym interesującym zagadnieniem pojawiającym się w portrecie 

otoczenia instytucjonalnego jest skala udzielanego wsparcia. Wśród ba-

danych instytucji znacząca większość nie udzielała wsparcia podmiotom 

funkcjonującym w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego w la-

tach 2011 i (lub) 2012. Jedynie 15% instytucji, które mogłyby potencjalnie 

wspierać PPiO, podejmowało takie inicjatywy (w latach 2011 lub 2012) 
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i dotyczy to zarówno instytucji publicznych (14% z tej grupy udzielało 

wsparcia), jak i niepublicznych (21%).

Jednak bardziej pogłębiona analiza wywiadów jakościowych z instytu-

cjami wspierającymi daje przesłanki do rozszerzenia ich liczby, ponieważ 

można zauważyć, że instytucje wspierające często nie mają świadomości, 

że wspierają podmioty działające w obszarze PPiO. Pierwsza reakcja na 

pytanie o pomoc udzielaną podmiotom zajmującym się poradnictwem 

jest negatywna: nie spotkałam się z taką, która udzielałaby poradnictwa 

(IW41). Natomiast z dalszej wypowiedzi często wynika, że jednak w orbicie 

zainteresowań instytucji są na przykład organizacje, które działają rów-

nież w zakresie PPiO, podejmują taką aktywność, choć nie deklarują jej 

w sposób bezpośredni. Można się oczywiście zastanowić, w jakim stopniu 

instytucje wspierające stają się ofiarami własnych założeń i rygorystycz-

nie przyjętych definicji PPiO, które powodują, że ubiegające się o pomoc 

podmioty „upychają”, jak zostało to stwierdzone w jednym z raportów 

cząstkowych31, swoją aktywność poradniczą w inne działania, na które 

łatwiej pozyskać fundusze, w związku z czym wsparcie dla podmiotów 

PPiO udzielane jest w sposób nieświadomy i bez odpowiedniego roze-

znania. Być może jest to jednak celowa strategia postępowania, mająca 

na uwadze kompleksowe wsparcie, w którym pomoc prawna jest tylko 

jednym z elementów: sensu stricto – nie, ale wiele organizacji, z którymi 

współpracujemy lub które wspieramy, ma różnego sensu poradnictwo, 

w tym pewnie i prawne. Natomiast jest to zorganizowane tak, że my nie 

wspieramy organizacji jako takiej, tylko projekt. I nie przypominam sobie 

projektu, który zawierałby poradnictwo prawne. Na przykład [nazwa or-

ganizacji], którą wspieramy, ma telefon zaufania, pewnie tam też wchodzi 

w grę doradztwo prawne. Ale bezpośrednio nie dofinansowujemy poradni-

ctwa (IW39). Co może też oznaczać, że podmioty zajmujące się tylko świad-

czeniem poradnictwa o wsparcie nie będą się ubiegać.

Niewielką skalę i możliwości zaplecza instytucjonalnego, na którego 

wsparcie mogą liczyć podmioty PPiO, zdają się potwierdzać wyniki ba-

dania usługodawców. Podmioty świadczące usługi poradnicze twierdzą 

raczej zgodnie (80% usługodawców wyraża tę opinię), że trudno jest im 

liczyć na wsparcie innych instytucji czy organizacji, i dotyczy to wsparcia 

31 T. Schimanek (red.), Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać 
podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa 2013, s. 84. http://isp.org.pl/uploads/fi lemanager/pliki/poradnictwo/RaportISP-
Wspierajacyfi nal16.04.13.pdf, dostęp 11.06. 2013 r.
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rozumianego bardzo ogólnie. Nie dostrzegają zatem w swoim otoczeniu 

potencjału, który ułatwiłby im prowadzenie działalności. Jak pokazują ba-

dania, w trudniejszej sytuacji pod tym względem są podmioty publiczne 

niż niepubliczne, co może wynikać z ich formalnych możliwości.

Wśród instytucji, mogących udzielać wsparcia, podmioty PPiO najbar-

dziej mogą liczyć na pomoc ze strony samorządów lokalnych. Wydaje się 

to być oczywiste, ponieważ samorząd jest społecznie postrzegany i defi-

niowany, jako naturalny partner m.in. dla takich działań (skierowanych do 

obywateli czy mieszkańców); a w przypadku podmiotów niepublicznych 

dużą rolę odgrywają też regulacje wynikające z ustawy o działalności po-

żytku publicznego i wolontariacie, które niejako nakładają na samorząd 

obowiązek współpracy z organizacjami społecznymi, a w tym także obo-

wiązek ich wspierania. Badania jakościowe potwierdzają, że takie też są 

oczekiwania podmiotów niepublicznych, a w tym przede wszystkim orga-

nizacji pozarządowych: nas powinny wesprzeć samorządy (IP-IDI9_NGO7), 

lepsza współpraca z samorządem lokalnym, jeśli chodzi o redystrybucję 

środków na działalność organizacji pozarządowych (IP-IDI9_NGO6), po-

wiaty powinny w większym stopniu wspierać w sensie finansowym. Choć 

do tych oczekiwań przyłączają się również instytucje publiczne, takie jak 

OPS-y czy PCPR-y.

Drugim najczęściej wymienianym przez usługodawców źródłem 

wsparcia są projekty unijne, chociaż korzystają z nich, prawdopodobnie 

ze względu na potencjał instytucjonalny, głównie podmioty publiczne. Na-

tomiast podmioty niepubliczne mają przewagę w otrzymywaniu wspar-

cia od instytucji prawnych lub prywatnych sponsorów; wynikać to może 

z tego, że wiele instytucji prywatnych, wspierając rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, wspiera przede wszystkich te podmioty, które to społe-

czeństwo budują. Podmioty PPiO korzystają również ze wsparcia prawni-

ków z profesjonalnych kancelarii prawnych – ponad połowa wszystkich 

usługodawców korzysta z ich pomocy, choć znacznie częściej dotyczy to 

podmiotów publicznych (57%), w których przypadku jest to raczej pomoc 

nieodpłatna, niż podmiotów niepublicznych (37%), które przeważnie ko-

rzystają z tej pomocy odpłatnie. Badania jakościowe usługodawców po-

kazują, że wsparcie to ma głównie charakter merytoryczny.
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Proszę powiedzieć, czy w swojej dzialalności poradnictwa mają 

Państwo wsparcie finansowe, usługowe, rzeczowe, inne jakichś 

innych instytucji/organizacji?

W przypadku instytucji publicznych, w tym urzędów pracy, 44% 

z nich udziela wsparcia od co najmniej trzech lat, ale też dla sporej gru-

py (33%) działalność ta jest stosunkowo nowa, bo podejmowana od roku 

czy dwóch, a dla 13% jest to aktywność trwająca krócej niż jeden rok. Co 

się zaś tyczy instytucji niepublicznych, to znacznie liczniejsza jest grupa 

udzielająca wsparcia od co najmniej trzech lat (57%), szczególnie w odnie-

sieniu do tych grup, które tego wsparcia udzielają od niedawana. Można 

zatem założyć, że instytucje niepubliczne kwestie wspierania PPiO mają 

lepiej wypracowane, a przedsięwzięcia w tym zakresie podejmują spraw-

niej i w bardziej uregulowany, systemowy sposób.

Z badań wynika, że zakres dotychczasowego wsparcia udzielonego 

przez badane instytucje nie będzie się powiększać, ponieważ instytucje, 

które w latach 2011 i (lub) 2012 nie udzieliły wsparcia, nie zamierzają takiej 

działalności podejmować czy wznawiać. Znacząca grupa takich instytu-

cji publicznych (65%) i niepublicznych (90%) nie zamierza w przyszłości 

podejmować jakichkolwiek działań wspierających podmioty świadczące 

poradnictwo. Nie wszystkie też do tej pory udzielające wsparcia instytucje 

zamierzają kontynuować swoją działalność. Plany takie ma 83% instytucji 

Wykres 30. 
Wsparcie innych organizacji 
otrzymywane przez 
usługodawców

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY.
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publicznych i 90% instytucji niepublicznych. Oczywiście, większość z nich 

działa, ale w kontekście tak niewielkiej liczby instytucji wspierających 

nawet niewielki procent rezygnacji będzie zauważalny i będzie wpływał 

negatywnie na ogólny obraz PPiO. Wyniki te pozwalają prognozować, pod 

warunkiem oczywiście że nie pojawią się nowe instytucje wpierające, że 

w przyszłości skala udzielanego wsparcia będzie się kurczyć, a jego zakres 

będzie ograniczany. Tym bardziej pojawia się konieczność opracowania 

raczej systemowych, a nie doraźnych i prowizorycznych, rozwiązań.

Powody tego dość niskiego zainteresowania wspieraniem PPiO są 

różnorakie i lokują się w dwóch wymiarach. Po pierwsze, dotyczą kwe-

stii systemowo-organizacyjnych, czyli doświadczanego przez instytucje 

Wykres 31. 
Instytucje wspierające 

usługodawców PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Pytania 

otwarte, odpowiedzi 
kodowane. Braki danych 

pominięto. Różnice 
między grupami nieistotne 

statystycznie.

Jakie inne instytucje i organizacje wspierają Państwa finansowo, 

usługowo i rzeczowo w prowadzeniu działalości poradnictwa 

i jaka jest główna forma wsparcia?
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wspierające braku funduszy (środków finansowych) na udzielanie wspar-

cia, jak również przekonania, że ten typ działalności nie mieści się w za-

kresie zadań danej instytucji. Kwestie marazmu finansowego instytucji 

wspierających powodują, że niekiedy mają one duże obawy co do sensow-

ności i racjonalności podejmowanych działań wspierających. System PPiO 

wymaga znacznych nakładów finansowych, a instytucje swoje zasoby 

postrzegają raczej jako kroplę w morzu potrzeb, a tym samym z ich per-

spektywy skuteczność wsparcia już na starcie jest ograniczona.

Po drugie, w opinii instytucji wspierających, podmioty PPiO wyka-

zują ograniczoną aktywność w ubieganiu się o wsparcie. Wspierający 

wychodzą zatem z założenia, że ich rola polega głównie na udzielaniu 

odpowiedzi na sugestie podmiotów PPiO, reagowaniu na ich potrzeby, 

a nie na inicjowaniu współpracy czy, w konsekwencji, na partnerskim 

współtworzeniu systemu. Niewiele jest przykładów, gdy wspieranie pod-

miotów PPiO oznacza partnerską współpracę polegającą na tym, że to jest 

balansowanie między tym, co my widzimy jako fundacja, a co organizacje 

same uważają, że jest dla nich ważne. My staramy się rzucać impulsy. […] 

To jest wyczuwanie, że my byśmy chcieli, a wy byście chcieli, i zawsze orga-

nizacje mają ten ostatni głos, z tego względu, że wychodzimy z założenia, 

że organizacje same wiedzą, co jest im potrzebne, co jest ich odbiorcom 

potrzebne i jak chciałyby tę dyskusję gdzieś tam prowadzić (IW43).

Około połowa badanych instytucji publicznych deklaruje, że podję-

ła się wspierania podmiotów PPiO, ponieważ to one zwróciły się do niej 

z prośbą o to wsparcie, czyli były stroną inicjującą współpracę: po prostu 

zwrócono się do nas (…) one się zwróciły do nas (IW38), to była taka ich 

oddolna inicjatywa (IW22). Instytucje wspierające przyjmują zatem posta-

wę wyczekującą, a nie inicjującą, co prowadzi do ustawienia podmiotów 

poradnictwa w roli petenta proszącego o pomoc. Można wręcz postawić 

hipotezę, że wiele z nich zauważa poradnictwo dopiero wtedy, gdy zosta-

nie nim zainteresowana.

Trzeba też zaznaczyć, że nieliczne instytucje mają taką działalność 

wpisaną w swoje statutowe zadania lub misję czy nawet w nieformalny 

zakres zainteresowania. Wydawać się może, że dotyczy to bardziej insty-

tucji publicznych niż niepublicznych, bo np. 29% instytucji niepublicznych 

podaje, że wspiera podmioty PPiO z powodu swojej misji i celów statu-

towych, co powoduje, że wsparcie otrzymują wtedy podmioty wyspecja-

lizowane w określonych zadaniach, których inicjatywy i aktywności są 
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przedłużeniem i uzupełnieniem działań instytucji wspierającej. Badania 

jakościowe zdają się potwierdzać ten wynik. Przedstawiciele podmiotów 

niepublicznych wskazują, że ich motywacje do wspierania lokują się w sfe-

rze wartości, działań na rzecz dobra wspólnego i przekonania o ważno-

ści PPiO: chcieliśmy wspierać tych obywateli, którzy, którzy mają, no nie 

nadążają za transformacją. Mają mniej, znaczy nie mają równych szans 

w rozwoju, w edukacji, w uświadomieniu sobie swoich spraw (IW10). 

W przypadku instytucji publicznych, a przede wszystkim tych dzia-

łających na szczeblu lokalnym, występuje jeszcze jeden powód zaanga-

żowania na rzecz wspierania poradnictwa. Widzą one w efektach po-

radnictwa korzyści dla samych siebie: to jest dla naszych mieszkańców 

i dla zrzeszających ich organizacji, a to wszystko pomaga tak naprawdę 

nam (IW21). Niektóre instytucje publiczne podchodzą zatem do wspie-

rania PPiO dość utylitarnie i dostrzegają w nim własny interes. W takim 

kontekście poradnictwo zaspokaja nie tylko potrzeby indywidualnych 

obywateli, lecz także potrzeby urzędów i reprezentujących je osób, które 

to potrzeby odnoszą się do bardzo użytecznych kwestii praktyki kontak-

tów z klientami załatwiającymi swoje sprawy. Rozmówcy podkreślają, że 

osoby, które korzystają ze wsparcia, sprawniej załatwiają swoje sprawy, 

umiejętniej poruszają się w gąszczu procedur administracyjnych, wy-

kazują większe zrozumienie istniejących wymogów. Poza tym do głosu 

dochodzi jeszcze jeden praktyczny aspekt, a mianowicie zewnętrzne 

poradnictwo odciąża w dużej mierze urzędy i powoduje, że zmniejsza 

się liczba spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy: głównym oczeki-

waniem, to było to, żeby jak najmniej, przyznam się, takich osób prywat-

nych zgłaszało się do nas tutaj o poradę prawną, do naszych urzędowych 

radców prawnych (IW23).

Za słusznością twierdzenia o wyczekującej postawie przemawiać 

może również fakt, że instytucje wspierające preferują bierne sposoby 

udzielania informacji o swoich działaniach i docierania do potencjalnie 

zainteresowanych podmiotów PPiO, np. 50% instytucji publicznych przed-

stawia takie informacje na swojej stronie internetowej, 25% – zamieszcza 

ogłoszenia w prasie, a 40% – stosuje inne sposoby, co oznacza, że ogłasza 

informacje o konkursach lub odpowiada na zgłoszenie podmiotu z zakre-

su poradnictwa, czyli udziela informacji, ale na prośbę zainteresowanego. 

Istnieje jednak znacząca grupa (46%), która przynajmniej deklaruje, że kon-

taktuje się w sposób bezpośredni z wybranymi podmiotami. 
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Powszechność postaw wyczekujących oczywiście nie oznacza, że 

instytucje nie zauważają potrzeb odnoszących się do trudności obywa-

teli w rozwiązywaniu ich problemów: to jedna z głośnych potrzeb miesz-

kańców. Wiadomo, że sytuacja finansowa mieszkańców naszego miasta 

nie jest zadowalająca dla wszystkich, też jest ciężki dostęp do różnego 

rodzaju porad, a organizacje jako te działające na gruncie bezpośrednio 

z mieszkańcami mają najlepszą wiedzę (IW27). Jednak praktyka polegają-

ca na tym, że to instytucja wspierająca, widząc potrzebę społeczną, robi 

pierwszy krok w kierunku podmiotów poradnictwa i zachęca je do konty-

nuowania aktywności, nie jest częsta.

Instytucje, które udzielają wsparcia, mają jednak przekonanie, że dzia-

łania z zakresu PPiO są użyteczne społecznie i ważne z punktu widzenia 

rozwoju społecznego, i to są powody, dla których wsparcie w ogóle jest 

udzielane. Jednak, jak widać, owo przekonanie odnoszące się do ważności 

i funkcjonalności systemu PPiO nie przekłada się na skalę działań podej-

mowanych przez instytucje wspierające, a jest ona, o czym poniżej, nieza-

dowalająca. Występuje w tym przypadku klasyczna rozbieżność między 

wartościami deklarowanymi (uznawanymi) a rzeczywiście realizowanymi. 

Optymistycznie można jednak stwierdzić, że owo przekonanie o ważności 

istnienia PPiO jest dobrym zaczątkiem do zainteresowania instytucji, któ-

re potencjalnie mogą udzielać wsparcia na taką działalność, i włączenia 

ich w tworzony system PPiO.

Badanie dość wyraźnie pokazuje, że skala udzielanego wsparcia pod-

miotom PPiO jest raczej niewielka. Prawie jedna piąta instytucji niepub-

licznych udzieliła wsparcia maksymalnie pięciu podmiotom, minimalną 

liczbę organizacji wspiera jeszcze większy odsetek instytucji publicznych, 

przede wszystkim należących do jednostek samorządu terytorialnego – 

powiatów (91%) i gmin (75%). Trochę inaczej wygląda ten rozkład w przy-

padku instytucji niepublicznych. Największa grupa (33%) wsparła od 12 

do 50 podmiotów. Natomiast należy zauważyć, że instytucje wspierające 

specjalizują się w określonych pojedynczych podmiotach (19% wsparło 

maksymalnie pięć podmiotów). I tak, uczelnie wspierają przede wszyst-

kim Studenckie Poradnie Prawne, czyli jeden pomiot: Uniwersytet ma wy-

kształconą jako taką swoją poradnię. […] nie przypominam sobie, a jestem 

mocno zaangażowana w takie działania, żebyśmy wspierali jakieś poradni-

ctwo (IW50). Analogiczny mechanizm można zauważyć w przypadku insty-

tucji niepublicznych, np. dużych organizacji pozarządowych, które wspie-
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rają regularnie te same organizacje, często zresztą bardzo specjalistyczne 

albo, jak mówi jeden z rozmówców: dajemy swoim (IW38). Z jednej strony, 

jest to praktyka pożądana, ponieważ działające podmioty poradnictwa 

mogą stabilizować swoją sytuację, ugruntowywać pozycję, jak również 

podnosić jakość świadczonych usług poprzez wypracowywanie określo-

nych procedur. Z drugiej strony jednak, prowadzi to do zamknięcia się 

systemu wsparcia na nowe inicjatywy. 

Taki rozkład wsparcia w odniesieniu do liczby wspieranych podmio-

tów może prowadzić do powstania binarnych sieci wsparcia i powiązań, 

co nie jest korzystne ani dla podmiotów poradnictwa, ze względu na uza-

leżnienie od jednego źródła wsparcia, ani dla całości sytemu wsparcia, 

bo pozbawia go to elastyczności i utrudnia dynamiczną reakcję na po-

jawiające się potrzeby, co ogranicza adaptowanie nowych podmiotów 

i obszarów działań.

Wniosek ten staje się tym bardziej wyraźny, że instytucje wspierające 

zawężają swoją aktywność do określonego obszaru terytorialnego (gminy, 

powiatu, województwa), co oczywiście w przypadku samorządów jest na-

turalnym mechanizmem. Badanie pokazuje, że 54% instytucji niepublicz-

nych oraz 52% instytucji publicznych zakłada, iż ich pomoc udzielana jest 

podmiotom z określonego obszaru terytorialnego, natomiast 40% instytu-

cji publicznych i 38% instytucji niepublicznych nie ma takich ograniczeń. 

W poprzednim podrozdziale pojawił się wniosek z badań jakościo-

wych, że przedstawiciele wspierających instytucji publicznych odnoszą 

rozumienie i stosowanie poradnictwa do osób w trudnej sytuacji mate-

rialnej i życiowej. Jeśli przyjrzymy się odpowiedziom na pytania badanych 

instytucji wspierających, w jakich obszarach działają podmioty otrzymu-

jące wsparcie i jakimi sprawami się zajmują, to okaże się, że wspierane są 

właśnie takie, których przedsięwzięcia adresowane są do osób w tego ro-

dzaju położeniu. I tak, wspierane przez instytucje publiczne i niepubliczne 

podmioty PPiO zajmują się przede wszystkim poradnictwem dotyczącym 

spraw związanych z problemami społecznych (np. niepełnosprawnością, 

przemocą domową, chorobą), z pracą i bezrobociem oraz ze sprawami ro-

dzinnymi (np. z rozwodami, alimentami, ustaleniem ojcostwa). Instytucje 

niepubliczne wspierają też podmioty, które zajmują się sprawami odno-

szącymi się do prawa i postępowania administracyjnego.

Charakter wsparcia udzielanego podmiotom PPiO, choć ogólnie zróż-

nicowany, w ramach jednej instytucji wspierającej jest często określony 
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przez świadczenie preferowanych przez daną instytucję rodzajów pomo-

cy. Podmioty publiczne skupiają się przede wszystkim na wsparciu rze-

czowym polegającym przeważnie na użyczaniu lokalu, sprzętu itp. (58%), 

chociaż 27% twierdzi, że ich wsparcie ma również charakter finansowy, 

a 15% z nich oddelegowuje pracowników. Inaczej rozkład wsparcia wyglą-

da w przypadku instytucji niepublicznych. Koncentrują się one głównie na 

pomocy o charakterze edukacyjnym, czyli na prowadzeniu szkoleń (71% 

wskazań), w drugiej kolejności – na podejmowaniu działań na rzecz inte-

gracji (52%), w trzeciej zaś – na oddelegowaniu pracowników (48%) – z ba-

dań jakościowych wynika, że w przypadku instytucji prawniczych jest to 

podstawowy tryb wspierania. To, co pokazują badania jakościowe, nie wy-

klucza udzielania również pomocy finansowej. Działalność taką prowadzą 

przeważnie duże organizacje pozarządowe. Porównując zakresy i sposoby 

działań wspierających podejmowanych przez instytucje publiczne i nie-

publiczne, można zauważyć, że uzupełniają się one w swoich działaniach, 

choć kwestia wsparcia finansowego nie jest przez obydwa typy instytucji 

z otoczenia podmiotów poradnictwa szczególnie podnoszona. 

Instytucje publiczne udzielające wsparcia finansowego (przeważnie 

w formule otwartego konkursu ofert) przeznaczają go przede wszystkim 

na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem jakości świadczonych 

usług (szkolenia personelu, zakup literatury), ale także w dużej mierze na 

wynagrodzenia dla osób udzielających porad, czyli np. na zatrudnienie no-

wych ekspertów. Są to zatem działania budujące potencjał merytoryczny, 

ale już mniej potencjał infrastrukturalny.

Analizując realizowane działania wspierające i ich charakter, można 

dostrzec, że instytucje wspierające funkcjonują poniekąd analogicznie 

do organizacji parasolowych w III sektorze, tzn. poprzez swoje działania 

tworzą warunki i środowisko, dostarczają know-how, próbują tworzyć me-

chanizmy i wprowadzać procedury, kształtują zatem niezbędny potencjał 

do zaistnienia systemu PPiO, choć też nie wszystkie instytucje są w pełni 

świadome tej roli. Są jednak też i takie instytucje wspierające, zwłaszcza 

wśród podmiotów niepublicznych, które postrzegają swoją rolę w kate-

goriach opiekuńczości czy społecznego, obywatelskiego zaangażowania, 

nie widzą jednak specjalnej konieczności wprowadzania rozwiązań syste-

mowych poradnictwa. 

Instytucje wspierające preferują zatem pozafinansowe działania 

pomocowe, co może prowadzić do ograniczania funkcjonowania i ak-
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tywności podmiotów PPiO. Niezaspokojona zostaje bowiem cała sfera 

potrzeb tychże podmiotów, która w sposób pozafinansowy nie może być 

uregulowana. Taki system wsparcia eliminować będzie podmioty słabsze 

instytucjonalnie, ale niekoniecznie merytorycznie, lub takie, które działają 

na niewielką skalę oraz mają nikłe możliwości pozyskiwania alternatyw-

nego wsparcia. 

Badane instytucje w udzielaniu wsparcia kierują się określonymi 

kryteriami przyznawania go, z czego wynika, że nie każdy zgłaszający 

się podmiot może takie wsparcie otrzymać. Dla instytucji publicznych 

najważniejsze jest przeważnie spełnianie przez dany podmiot kryteriów 

formalnych określonych przez daną instytucję. Nie wyklucza to jednak 

istotności kryteriów czysto merytorycznych. W ramach ich weryfikacji 

sprawdzane jest doświadczenie podmiotów w udzielaniu PPiO, kompe-

tencje osób świadczących porady, rzetelność praktyki poradniczej. Co się 

zaś tyczy instytucji niepublicznych, to 38% z nich nie stosuje żadnych tzw. 

twardych kryteriów, a jedynie uwzględnia w przydzielaniu wsparcia takie 

warunki jak: kompetencje osób udzielających porad, rodzaje spraw, któ-

rych dotyczy porada, czy typ podmiotu udzielającego porad.

Powyższe wyniki są przesłanką do sformułowania wniosku o tym, że 

działania wspierające podmioty PPiO nie zajmują szczególnego miejsca 

w aktywności badanych instytucji, nie są efektem przemyślanej strategii, 

a raczej wynikają z doraźności pojawiających się potrzeb społecznych, 

m.in. tych zgłaszanych przez podmioty PPiO. Za tym wnioskiem prze-

mawia jeszcze jeden argument. Otóż, instytucje wspierające słabo lub 

w bardzo ograniczony sposób monitorują efekty udzielanego wsparcia, 

co pozostaje w wyraźnej sprzeczności z deklaracjami odnoszącymi się do 

pozaformalnych kryteriów udzielania wsparcia, według których dla insty-

tucji liczy się przede wszystkim rzetelność świadczonych porad czy też 

kompetencje pracowników32. Taka praktyka jest również sprzeczna z dość 

szeroko formułowanymi oczekiwaniami wobec podmiotów PPiO. Instytu-

cje wspierające mają określone oczekiwania co do efektów udzielanego 

wsparcia. Dotyczą one zarówno kwestii związanych z samą organizacją 

i jakością usług, jak i efektów merytorycznych, którymi mają być zmiany 

społeczne następujące w konsekwencji prowadzonych działań. W pierw-

32 T. Schimanek (red.), Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać 
podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Pub-
licznych, Warszawa 2013, s. 15–16 i 85, http://isp.org.pl/uploads/fi lemanager/pliki/poradnictwo/
RaportISPWspierajacyfi nal16.04.13.pdf, dostęp 11.06.2013 r.

Poradnictwo_raport_T.indd   166Poradnictwo_raport_T.indd   166 2013-07-01   16:06:062013-07-01   16:06:06



1673. Główne wnioski i wyniki badania 

szym przypadku instytucje wspierające oczekują, że świadczone usługi 

będą realizowane na odpowiednim poziomie merytorycznym, działalność 

poradnicza będzie prowadzona w sposób rzetelny, organizacja będzie 

zatrudniać profesjonalistów (stąd też niektórzy rozmówcy są przeciwni 

zatrudnianiu w poradnictwie studentów prawa): nie krzywdząc mieszkań-

ców. Jeśli nie są w stanie pomóc, to żeby przynajmniej przekazały informa-

cję do kogo dany człowiek ma się zwrócić, skierować do innej instytucji. 

Żeby osoba, która do nich trafia, nie została porzucona, postawiona przed 

faktem, że nikt mu nie jest w stanie pomóc, wesprzeć (IW27). Natomiast 

w drugim przypadku oczekiwania instytucji wspierających zależą w dużej 

mierze od obszaru ich zainteresowań i działań, ale wszystkie mieszczą się 

w formule budowania społeczeństwa zaradnych, samodzielnych i świado-

mych obywateli, czyli aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, i dlate-

go, na przykład, dla jednego z rozmówców ważne jest: żeby aktywność na 

obszarach wiejskich, świadomość ludzi, wzrastała (IW34).

Realizacja stawianych przez instytucje wspierające wymogów weryfi-

kowana jest jednak w ograniczonym stopniu. Połowa instytucji publicz-

nych i 43% niepublicznych nie podejmuje żadnych działań monitorują-

cych czy kontrolujących właściwe wykorzystywanie wsparcia, czyli nie 

wykazuje żadnego zainteresowania tym, czy osiągane są cele meryto-

ryczne. Wyniki te mogą stanowić również potwierdzenie dla wniosków 

z poprzedniego podrozdziału, odnoszących się do ułomności wiedzy in-

stytucji wspierających o podmiotach, które wspierają. Mogą też świadczyć 

o tym, że instytucje wspierające nie są w stanie dokonać rzetelnej oceny 

własnej skuteczności i efektywności, bazują bowiem na bardzo wybiór-

czych, niesystematycznie pozyskiwanych informacjach.

Jeśli już podejmowane są działania monitorujące, to nie dość, że są 

stosowane przez jedną trzecią instytucji wspierających, to mają do tego 

przede wszystkim charakter sprawozdawczy, i to ogólny, wykorzystu-

ją też zazwyczaj standardowe instrumenty. Poprzestają przeważnie na 

przyjmowaniu sprawozdań merytorycznych oraz finansowych, m.in. przy 

rozliczaniu grantu, ale już nie jest powszechna praktyka bardziej pogłębio-

nych analiz czy przeprowadzania badań diagnostycznych, dlatego też roz-

mówcy twierdzą często, że nie prowadziliśmy analiz czy badań żadnych 

[…] nie mamy tego, nie mamy (IW20). Jedynym instrumentem monitoringu 

stosowanym przez wszystkie instytucje niepubliczne jest wymóg sporzą-

dzania karty czasu pracy osób zaangażowanych w poradnictwo, który to 
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instrument w przypadku instytucji publicznych w ogóle nie jest stosowa-

ny. Natomiast instytucje publiczne, znacznie częściej niż niepubliczne, wi-

zytują podmioty wspierane, chociaż jest to mechanizm też dość rzadko 

wykorzystywany. W tym kontekście dziwić może bardzo pozytywna ocena 

działalności poradniczej prowadzonej przez wspierane podmioty. Można 

założyć, że opiera się ona na wyobrażeniach i ogólnych sądach, a nie na 

weryfikowalnych przesłankach.

Ten standardowy tryb monitoringu (sprawozdania czy zestawienia 

odnoszącego się do opisu wykorzystania otrzymanej pomocy) zazwyczaj 

stosowany jest w przypadku udzielania wsparcia finansowego, co się zaś 

tyczy innego rodzaju wsparcia (rzeczowego, merytorycznego), to nawet te 

podstawowe mechanizmy kontroli zazwyczaj nie są praktykowane. Konty-

nuacja wsparcia opiera się zatem w takich sytuacjach najczęściej na włas-

nych obserwacjach i wyciąganych z nich wnioskach bez odwoływania się 

do określonych wskaźników czy przyjętych standardów.

Wynika z tego, że instytucje wspierające nie wykazują szczególnego 

zainteresowania skutecznością własnych działań i satysfakcjonuje je for-

malne (papierowe), a nie rzeczywiste potwierdzenie osiąganych rezulta-

tów. Nie będą, wobec tego, wykazywały zaangażowania na rzecz dokony-

wania zmian, projektowania nowej formuły wsparcia czy udoskonalania 

obowiązujących standardów, ponieważ będzie im brakować informacji 

i argumentów, ażeby taki wysiłek podejmować. W konsekwencji czynione 

modyfikacje będą podejmowane w sposób bardziej przypadkowy i intui-

cyjny, niepoparty potwierdzonymi i ugruntowanymi przesłankami.

3.3.3. Polityka rozwoju poradnictwa realizowana przez instytucje publiczne

Kwestią odgrywającą istotną rolę w całościowym modelu PPiO jest 

to, w jakim stopniu i w jakim zakresie instytucje publiczne prowadzą do-

tychczas politykę rozwoju poradnictwa, tzn. na ile świadomie i celowo 

podejmują działania zmierzające do tworzenia systemu wsparcia ze-

wnętrznego.

Z powyższych rozważań wynika, że zarówno skłonność, jak i zdolność 

instytucji publicznych do działania planowego i systemowego, a więc 

uczestniczenia w tworzeniu polityki rozwoju poradnictwa, jest bardzo 

ograniczona. O braku skłonności może świadczyć wyłaniający się obraz 

dotychczasowej działalności – niejednorodnej, fragmentarycznej, pro-
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wadzonej na dość niewielką skalę. Braku zdolności zaś może dowodzić 

przede wszystkim nikłe zainteresowanie i słaba, pobieżna wiedza odno-

sząca się do funkcjonującego PPiO, nie mówiąc już o zgłaszanych brakach 

finansowych na prowadzenie tego typu działalności. 

Niektóre instytucje otwarcie wręcz deklarują, że nawet jeśli udzielają 

wsparcia, to nie biorą odpowiedzialności za tworzenie polityki rozwoju 

poradnictwa: nie jesteśmy merytorycznie za to odpowiedzialni (IW7), to 

nie jest naszym celem wspieranie poradnictwa (IW8); wykonują zadania, 

które wynikają ze struktury ich obowiązków i zostały im powierzone przez 

wyższe instancje: to są pieniądze rządowe, program rządowy (IW13). Same 

z siebie nie były zatem inicjatorem prowadzonej działalności. W takich 

sytuacjach ograniczają się w swoich działaniach przede wszystkim do 

wymiaru organizacyjnego, a w tym finansowego. Jeśli większość fundu-

szy przekazywana jest w drodze konkursów, to instytucje koncentrują się 

na ich przygotowaniu, czyli określeniu wytycznych, zasad dostępności, 

a następnie całego trybu sprawozdawczości, w dalszej zaś kolejności or-

ganizacji tego procesu.

Trochę w innej sytuacji są instytucje publiczne, które widzą potrzebę 

takiego zaangażowania w udzielanie wsparcia i chciałyby podejmować róż-

ne działania wspierające, ale ze względów formalnych, określających ich 

funkcjonowanie w zakresie realizacji zadań publicznych, nie mogą tego 

robić: nie mamy takich środków. Niestety jest to fundusz pracy, no musi 

być wydatkowany celowo, zgodnie z nakazem aktu prawnego, a więc są 

to środki na działania aktywizacyjne, fakultatywne […]. Natomiast nie jest 

to finansowanie, my jako instytucja nie możemy (IW25). Wspieranie porad-

nictwa występuje wtedy w formule bardzo ogólnej: organizacja spotkań, 

konferencji, promocja podmiotów, które zajmują się poradnictwem.

Bardzo specyficzne nastawienie i rozumienie polityki rozwoju poradni-

ctwa mają jednak instytucje publiczne działające na szczeblu regionalnym 

(wojewódzkim). Priorytetowe jest dla nich wspieranie organizacji i ich po-

tencjału instytucjonalnego: samorząd chciałby, żeby organizacje pozarzą-

dowe były coraz bardziej profesjonalne, żeby były takim silnym partnerem 

w realizacji naszych zadań, i jeżeli one nie będą do tego przygotowane 

merytorycznie, to nie jest możliwe, stąd też podejmujemy różne inicjatywy 

(IW16), a nie poradnictwa jako takiego. Zazwyczaj, jeśli mówią o poradni-

ctwie i swoich działaniach w tym zakresie, to odnoszą je do poradnictwa 

świadczonego dla organizacji pozarządowych. Politykę rozwoju poradni-
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ctwa identyfikują zatem z polityką rozwoju organizacji pozarządowych, 

a zakres wsparcia redukują do inicjatyw na rzecz samych organizacji, nie-

zależnie od tego, w jakim obszarze tematycznym te organizacje działają.

Do tego należy zauważyć, że instytucje wspierające nie przejawiają 

szczególnej chęci do współdziałania z innymi instytucjami – 40% nie pro-

wadzi takiej współpracy. Można założyć, że działania badanych instytu-

cji są raczej zindywidualizowane i nieujęte w ramy polityki publicznej, 

a decyzje co do przedsięwzięć wspierających podejmowane są w istocie 

bardzo arbitralnie i doraźnie. Skutkiem tego może być bądź dublowanie 

się wsparcia, bądź tworzenie się przestrzeni niezagospodarowanych i nie-

objętych wsparciem, w konsekwencji czego rozwój poradnictwa będzie 

równie przypadkowy, jak przypadkowe jest samo wsparcie. Utrzymywa-

nie tego stanu rzeczy prowadzić będzie do wykluczania z zakresu działań 

poradnictwa określonych grup społecznych czy danej problematyki.

Badanie pokazuje, że prawie każda instytucja publiczna, niezależnie 

od szczebla działania, prowadzi jakieś przedsięwzięcia czy projekty wspie-

rające (mimo że nie zawsze w pełni świadomie), choć rzadko mieszczą się 

one w ich własnych spójnych wizjach, rzadko są efektem realizacji ich 

określonych polityk. Bardziej wynikają one z potrzeby, która się pojawiała, 

z wystąpienia jakiejś trudnej sytuacji, która wymaga względnie szybkiej 

interwencji. Przypominają zatem raczej gaszenie pożarów niż tworzenie 

systemu zabezpieczeń przed ich powstawaniem. Analizując wyniki bada-

nia, można wysnuć wniosek, że dopiero po podjęciu działania wspierają-

cego pojawia się refleksja, po co ono zostało podjęte; politykę i jej założe-

nia dopasowuje się do już podjętych działań, powstaje ona niejako post 

factum, a że odwołuje się do jednostkowych sytuacji, przyjmuje charakter 

selektywny i niepełny.

Drugą strategią, wspomnianą zresztą w powyższym podrozdziale, 

przyjmowaną przez instytucje publiczne w ramach udzielania wsparcia, 

przeważnie o charakterze finansowym, jest założenie, i to najczęściej 

świadome (wyrażane explicite), że priorytetowe wsparcie dotyczy dzia-

łań odnoszących się do innej problematyki, a nie samego poradnictwa. 

W takim wypadku poradnictwo nie jest postrzegane jako swoisty i osobny 

problem czy zagadnienie, ale jako środek do osiągnięcia innego celu. Sta-

je się instrumentem umożliwiającym dotarcie do określonej zbiorowości 

społecznej, pomoc jej, np. osobom biednym, uchodźcom, kobietom do-

świadczającym przemocy, oraz jej dalsze funkcjonowanie w społeczeń-
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stwie: jeżeli organizacja pozarządowa wspiera, bo najczęściej jest tak, że 

mimo wszystko w statutach, w regulaminach działalności organizacji jest 

wsparcie osobom poszkodowanym, to jak najbardziej, ale nie współpra-

cujemy, dlatego że oni wspierają, tylko po prostu współpracujemy z daną 

organizacją, która działa na rzecz określonej grupy (IW6). Instytucje pub-

liczne, które przyjmują tę strategię i traktują poradnictwo jako instrument 

do rozwiązywania jakichś problemów (instrumentalnie), rezygnują auto-

matycznie z tworzenia jakiejkolwiek polityki rozwoju tego poradnictwa, 

co nie oznacza równocześnie, że nie są nim zainteresowane.

Podsumowując wątek polityki rozwoju poradnictwa realizowanej 

przez instytucje publiczne, można stwierdzić, że nie istnieje jedna spój-

na polityka, a każda z instytucji realizuje własną politykę według in-

tuicyjnych i nierzadko przypadkowych założeń. Chociaż można też po-

wątpiewać, czy działania instytucji faktycznie tworzą politykę rozwoju, 

i nie jest to określenie stosowane na wyrost. Jeśli założymy, że tworzenie 

polityki rozwoju jest działaniem celowym, świadomym oraz składającym 

się z koherentnych, logicznie powiązanych między sobą elementów, to 

otoczenie instytucjonalne poradnictwa prawnego i obywatelskiego takiej 

polityki nie prowadzi. A zauważyć należy, że oczekiwania podmiotów PPiO 

są w tym zakresie dość wysokie, szczególnie w odniesieniu do kwestii 

finansowych, i zdecydowanie zgodne – 50% podmiotów publicznych i 57% 

niepublicznych uważa, że powinny pojawić się rozwiązania finansowe, 

które wspierałyby je w rozwoju i stabilizowały ich sytuację. W odniesieniu 

do pozostałych obszarów rozwiązań, czyli prawnego i instytucjonalnego, 

znacznie wyższe oczekiwania mają instytucje niepubliczne – 47% z nich 

widzi potrzebę stworzenia rozwiązań prawnych, a 42% – rozwiązań insty-

tucjonalnych (instytucje niepubliczne odpowiednio: 28% i 23%).
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Czy P. zdaniem są potrzebne rozwiązania wspierające tego typu 

poradnictwo, jakim się zajmujecie i jeśli tak, to jakie?

Wykres 32. 
Postulowane przez 

usługodawców 
niepublicznych rozwiązania 

wspierające poradnictwo

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Instytucje 

niepubliczne N=91, 
obliczenia: Piotr Zimolzak.

Podobne oczekiwania formułowane są też w wywiadach przeprowa-

dzonych z przedstawicielami podmiotów PPiO, z czego należy podkreślić, 

że niektórzy widzą potrzebę wprowadzania zmian całościowych, systemo-

wych, a nie pojedynczych: ja to bym sobie marzyła, że to jakoś systemowo 

było załatwione. Żeby poradnie to były systemowo, żeby ten system w Pol-

sce był taki. Bo jeżeli to będzie zadanie gminy, to nigdy nie dojdziemy do 

tego. Bo gminy są obłożone takimi obowiązkami, że sprawy społeczne są 

wpychane do ostatniej szuflady. Natomiast gdyby te wszystkie poradnie 

działały systemowo, to jednak wiem, że to odgórnie jest coś wprowadzo-

ne… no, a jeśli się tego nie zmieni, to doradztwo rodzinne przestanie ist-

nieć (IP-IDI9_P6).
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Czy P. zdaniem w Polsce potrzebne są rozwiązania wspierające tego 

typu poradnictwo, jakim się zajmujecie i jeśli tak, to jakie?

3.3.4. Pożądany przez instytucje wspierające model poradnictwa

Omawiając najbardziej pożądane cechy, jakie ma spełniać poradni-

ctwo, a jakich oczekują przedstawiciele instytucji wspierających, należy 

pamiętać, że wsparcie to ma charakter nie tylko finansowy. Jak wspo-

mniano w drugim podrozdziale (3.3.2), w przypadku instytucji publicz-

nych, w 58% przypadków formą wspierania działalności poradniczej było 

wsparcie rzeczowe. Polega to zazwyczaj na udostępnieniu lokalu podmio-

towi poradniczemu. Wspieranie finansowe dotyczyło 27% przypadków. 

Oddelegowanie pracowników występowało w 15% instytucji publicznych 

wspierających poradnictwo. Co trzeci podmiot publiczny wspierający pro-

wadził działania informacyjne w sprawie możliwości uzyskania porady lub 

pomocy oraz ogólnie promował usługi poradnicze. Natomiast wspierają-

ce poradnictwo instytucje niepubliczne koncentrowały się na wsparciu 

o charakterze edukacyjnym: prowadzeniu szkoleń (71%) oraz na podejmo-

Wykres 33. 
Postulowane przez 
usługodawców publicznych 
rozwiązania wspierające 
poradnictwo

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Instytucje 
publiczne N=360, 
obliczenia: Piotr Zimolzak.

Poradnictwo_raport_T.indd   173Poradnictwo_raport_T.indd   173 2013-07-01   16:06:062013-07-01   16:06:06



174 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

waniu działań na rzecz integracji oraz na oddelegowaniu pracowników 

(odpowiednio: 52% i 48%).

Do celów Projektu przeprowadzono m.in. panel ekspertów, podczas 

którego dyskutowano na temat kształtu modelu finansowania usług po-

radniczych. Eksperci zgodzili się, że należy uwzględnić wpływ wypraco-

wanych rozwiązań na określone aspekty usług poradniczych. Należą do 

nich: efektywność wydatkowania środków, niezależność porad (usługi 

świadczone w interesie obywatela, a nie usługodawców), trwałość, cią-

głość działania, powszechność oraz jakość świadczonych usług. Opinie 

przedstawione w trakcie wywiadów grupowych oraz indywidualnych 

przeprowadzonych z przedstawicielami zarówno publicznych, jak i nie-

publicznych, rodzimych oraz zagranicznych, instytucji wspierających po-

radnictwo w Polsce ogólnie potwierdzają priorytetowość wspomnianych 

zagadnień nad innymi kwestiami związanymi z poradnictwem. Niemniej 

jednak, nie wszyscy respondenci w wyżej wymienionych badaniach uzna-

li równorzędność tych pięciu głównych zasad. Wydaje się, że najwięcej 

kontrowersji wzbudza kwestia źródła finansowania pożądanego modelu 

oraz zakres i grupa docelowa przyszłego systemu poradnictwa. Poniżej 

zostaną szczegółowo omówione wszystkie z pożądanych zasad.

Postulat efektywności wydatkowania środków

Zastosowanie zasady value for money w odniesienia do przyszłego 

modelu poradnictwa samo w sobie nie wzbudza kontrowersji. Brakuje 

zgody co do źródła tych środków oraz grupy docelowej, która miałaby 

prawo nieodpłatnie sięgać po rozwiązania prawne dla swoich proble-

mów. Wypowiedzi przedstawicieli prawniczego think-tanku i samorządu 

radcowskiego pochodzące z jednego z wywiadów grupowych dobrze ilu-

strują przeważający stosunek do przyszłego modelu poradnictwa: budo-

wanie drogiego systemu dla niewielkiej grupy osób też jest nieefektywne 

oraz nieuzasadnione społecznie (FGI1_IW). Kwestie modelu finansowania 

zostaną omówione w ostatniej części tego rozdziału. Na tym etapie wy-

starczy podkreślić kontrowersje związane z wyborem źródła finansowa-

nia poradnictwa oraz wyobrażeniem instytucji wspierających na temat 

beneficjentów porad. 

Z wywiadów indywidualnych z przedstawicielami instytucji wspiera-

jących wynika, że im dalej od bezpośredniego kontaktu ze zwykłym oby-

watelem i jego problemami, tym mniej zaufania wobec motywów poten-
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cjalnego klienta poradnictwa oraz, co za tym idzie, tym mniejsza zgoda 

na stworzenie otwartego, dostępnego dla wszystkich potrzebujących sy-

stemu poradnictwa. Oto wypowiedź respondenta z jednego z ministerstw, 

która oddaje te nastroje: do czego powołane jest państwo? … obywatele 

nie umówili się na to, że… rząd będzie zapewniać bezpłatną pomoc prawną 

(IW 20). Argumentacja ta wynika także z braku rozeznania co do celowości 

PPiO i istniejącej praktyki poradnictwa w Polsce: jest wiele osób, które 

dysponują dużą ilością wolnego czasu, mają niskie dochody i mogłyby taki 

system wykorzystywać do… niekoniecznie zgodnie z założeniami takiego 

systemu (IW 20). Z wypowiedzi przedstawicieli instytucji mającej bezpo-

średnio do czynienia z działalnością PPiO wynika, że obawy te w praktyce 

są nieuzasadnione lub że istnieją sprawdzone metody odesłania takiego 

klienta do odpłatnego poradnictwa. Wprowadzenie systemu weryfikują-

cego wiarygodność i uczciwość klienta poradnictwa nie tylko wydłuży 

czas jego obsługiwania, lecz także nie będzie opłacalne finansowo. Środki 

przeznaczone na procedury weryfikacyjne będą przewyższać ewentualne 

straty spowodowane obsługiwaniem klientów nadużywających PPiO.

Podobną postawę zademonstrował przedstawiciel innego minister-

stwa, który nie tylko, nie orientował się, jak wygląda obecny system po-

radnictwa, lecz także nie uważał wsparcia państwa za istotne: Bo rzeczy-

wiście, jakieś bardzo niskie kryterium dochodowe, że na przykład tylko 

właśnie, nie wiem, klienci pomocy społecznej będą uprawnieni… nie wiem, 

czy to powinno być współfinansowane przez samorząd i jakaś dotacja 

częściowo przez rząd? Tak jak, nie wiem… No, na razie to wszystko jest… 

albo musi być finansowane z funduszy, albo na zasadzie działalności pro 

publico bono, nie wiem, studentów prawa i innych jakichś zapaleńców, 

społeczników. Tak? No, brakuje jakichś podwalin (IW16).

Powyższe wypowiedzi przedstawicieli administracji centralnej świad-

czą także o innym interesującym zjawisku. O ile przedstawiciele wszyst-

kich (publicznych oraz niepublicznych, centralnych oraz lokalnych, pol-

skich oraz zagranicznych) instytucji wspierających poradnictwo rozumieli 

potrzebę opracowania nowego modelu poradnictwa, o tyle upatrywali oni 

źródła finansowania w innych niż reprezentowanych przez siebie instytu-

cjach. I tak, powyższe cytaty przedstawicieli administracji rządowej poka-

zują, że – ich zdaniem – państwo, jeśli już, może finansować tego rodzaju 

działalność tylko częściowo. Reprezentant zagranicznej fundacji wspiera-

jącej poradnictwo również nie miał klarownej wizji, kto powinien finanso-
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wać poradnictwo; ewentualnie przewidywał zaangażowanie rodzimych 

raczej niż zagranicznych środków: A czy samorządy mają tutaj pieniądze? 

Raczej nie, więc raczej przez państwo. Więc lepiej by było, gdyby to było 

finansowane przez społeczeństwo obywatelskie (IW47). Przedstawiciel 

samorządu lokalnego postulował dla odmiany zaangażowanie innych 

środków niż samorządowe: finansowanie przez gminę w tej chwili coraz 

trudniejsze, bo coraz więcej obowiązków na gminę spada i większość 

gmin powie, że my nie mamy pieniędzy (Z FGI2_IW). Respondent pracują-

cy w jednym z urzędów miejskich odpowiednio upatrywał przeznaczenie 

innych środków niż z budżetu województwa: Gmina, myślę, że ze środków 

publicznych na pewno, bo to jest zabezpieczenie tych podstawowych po-

trzeb mieszkańców… Myślę, że podmioty gospodarcze również, duże firmy 

też… tutaj jest podstawowa sprawa, mówiąc o budżecie gminy, budżecie 

państwa i jeszcze ewentualnie budżecie jakichś partycypacyjnych insty-

tucji (WI30). Reprezentant jednego z powiatów także nie proponował 

finansowania z budżetu powiatu: to na wszystko powinny być wsparcia 

i z gmin, bo wiadomo, mieszkańcy gmin, z powiatów, ewentualnie no nie 

wiem, jeżeli już, to z budżetu państwa jakieś środki finansowe, które tam 

urzędy wojewódzkie mają, wydziały spraw społecznych (WI1). 

Przedstawione powyżej postawy wobec finansowania poradnictwa 

oraz sposoby zapobiegania nadużyciom ze strony podmiotów nieupraw-

nionych wskazują przede wszystkim na brak zrozumienia dla różnorakich 

korzyści wynikających z poradnictwa. PPiO służy nie tylko rozwiązaniu 

indywidualnych problemów beneficjentów, lecz także mógłby lepiej speł-

niać funkcję prewencyjną i edukacyjną. Jak zauważyli uczestnicy jednego 

z wywiadów pogłębionych: mamy takie dwa aspekty tego poradnictwa. 

Jeden to jest aspekt interwencji społecznej, czyli na okoliczność udzielamy 

porad, ale gdzie ten wątek antycypacji, zanim coś się stanie, żeby ludzie 

mieli potrzebę wiedzieć więcej, niż wtedy kiedy się to stanie… Porusza-

my bardzo ważny wątek edukacji… ten model interwencji jest ważny i on 

zawsze będzie dominujący (FGI1_IW). Stąd w rozważaniach, dotyczących 

zapewnienia efektywności i skuteczności wydawanych środków, należy 

wziąć pod uwagę taki model poradnictwa, który będzie gwarantował za-

równo udzielanie porad osobom do tego uprawnionym, jak i informacji 

podnoszących świadomość prawną obywateli, a także, pośrednio, ich 

poczucie podmiotowości obywatelskiej. Ponieważ, jak argumentowano 

w trakcie jednego z wywiadów grupowych z przedstawicielami instytu-
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cji wspierających poradnictwo: gdyby poziom edukacji prawnej i ekono-

micznej był wyższy, to wtedy nawet ten obszar interwencji byłby w jakimś 

stopniu mniejszy, albowiem człowiek umiałby sobie sam odpowiedzieć na 

pytania, które go nurtują (FGI1_IW).

Postulat niezależności porad

Kwestia niezależności porad wzbudzała kontrowersje przede wszyst-

kim w przypadku finansowania poradnictwa przez gminy. Zwracano mia-

nowicie uwagę, że poradnictwo wspierane przez samorządy nie wzbudza 

zaufania potencjalnych klientów, zwłaszcza w przypadkach gdy benefi-

cjent zgłasza się ze sprawą dotyczącą sporu właśnie z urzędem. Mając na 

uwadze opisaną tendencję do poszukiwania innych niż pochodzących 

z rodzimej instytucji respondentów źródeł finansowania poradnictwa, 

należy rozpatrzeć to twierdzenie jako kolejny argument uzasadniający 

wycofanie gmin z udzielania wsparcia finansowego dla poradnictwa. Na-

wet przychylnie nastawiony do możliwości (dalszego) finansowania ze 

środków gminy przedstawiciel samorządu lokalnego zauważył: Jeżeli jest 

to człowiek [udzielający poradę] finansowany przez gminę, zawsze petent, 

przychodząc, ma jakiś cień podejrzenia, że ten, co płaci, wymaga, próbu-

je może wpływać na jego opinie prawne… Opinie przez osobę niezależną, 

finansowaną przez kogoś innego będą bardziej wiarygodne – może tak 

być, może nie – ale ludzie tak będą to postrzegać (FGI2_IW).

Przedstawiciel trzeciego z ministerstw uczestniczących w omawianym 

tu badaniu zwrócił jednak uwagę na bardzo istotną potrzebę zakorzenie-

nia instytucji poradnictwa w społecznościach lokalnych: Coraz mniej jest 

zadań bezpośrednio rządowych… jako samorząd inaczej by patrzył też na 

te swoje służby, bo te służby byłyby jakimś partnerem do definiowania 

potrzeb, być może powiedziałby, że nie warto zlecać na zewnątrz, bo po-

radzimy sobie sami… Nawet byłby partnerem (FGI1_IW). Uzasadnienie to 

potwierdza argument przedstawiciela jednego z urzędów miejskich, który 

zauważył, że zgodnie z ustawą samorząd ma obowiązek udzielać porad 

bez względu na kryterium dochodowe osoby (FGI2_IW). Wobec tego samo-

rządy są ustawowo zobowiązane oferować porady swoim mieszkańcom 

oraz zapewnić bezstronność tych porad. 
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Postulat zapewnienia trwałości i ciągłości działania

Kwestia zaistnienia partnerstwa na poziomie lokalnym, która pojawiła 

się powyżej, była poruszana także w kontekście trwałości i ciągłości dzia-

łań. Jak zauważył przedstawiciel urzędu dużego miasta: Partnerstwo to 

ma to właśnie tak działać… Organizacja [społeczna] jest bliżej człowieka, 

urząd samą swoją formułą jest czasem odpychający… Tu mówimy bardziej 

o współpracy finansowej… w takiej dłuższej współpracy trzeba sobie to jas-

no powiedzieć, miejsce, które świadczy pomoc, nie może dzisiaj być, jutro 

zniknąć… to nie mogą być działania doraźne, to powinno być stale dostęp-

ne miejsce w godzinach nie urzędowania urzędu (FGI2_IW). Argument ten 

jest istotny także z punktu widzenia rozważań nad przyszłym modelem 

poradnictwa. Warto rozważyć raczej zreformowanie istniejącego stanu 

rzeczy niż budowanie nowego od podstaw.

W raporcie opracowanym na podstawie wywiadów grupowych z in-

stytucjami wspierającymi stwierdzono, że kontraktowanie usług porad-

nictwa nie jest warunkiem niezbędnym do jego dalszego rozwoju. To za-

pewnienie dostępności i trwałości usług jest najbardziej istotne z punktu 

widzenia organizacji działających na tym polu. Ważniejsza zatem jest ela-

styczność systemu niż jego dogmatyczność i dopuszczalne są rozwiązania 

hybrydowe, łączące różne sektory i podmioty. Warto przy tym zauważyć, 

iż panuje zgoda co do potrzeby zapewnienia trwałości i ciągłości działa-

nia, w dużej mierze trwałość ta będzie zależeć od opracowanego modelu 

finansowania poradnictwa. 

Postulat powszechności

W opinii badanych, w interesie publicznym jest upowszechnienie 

poradnictwa bezpłatnego dla osób, których nie stać na odpłatną poradę 

oraz, co szczególnie istotne, dla osób, których problemy nie wymagają 

porady prawnej, lecz kompleksowej pomocy. Sugerowane zazwyczaj kry-

terium dochodowe stoi w sprzeczności z postulatem powszechności po-

radnictwa. Poza tym, jak zauważyli respondenci reprezentujący instytucje 

wspierające, kwestia obliczenia wysokości dochodów może być problema-

tyczna. Praktyka pokazuje, że selekcja klientów jest zbędna. Jak zaznaczył 

przedstawiciel jednego z usługodawców niepublicznych: Od 96 roku… nie 

mieliśmy przypadków, poza jakimiś patologicznymi kilkoma, nadużywania 

usług naszych przez osoby, które są zamożne (FGI2_IW). W tym samym wy-

wiadzie grupowym wprowadzanie kryteriów i zasad w celu weryfikowania 
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zamożności osób uznano za śmieszne, trudne, kosztowne oraz nieobiek-

tywne (oprócz dochodów liczy się także, ile ta osoba wydaje, np. jeśli jest 

przewlekle chora).

Przed wykorzystaniem istniejących danych na temat dochodów lub 

innych obiektywnie mierzalnych czynników przestrzegał także przedsta-

wiciel jednego z miejskich urzędów miasta: My właściwie patrzymy przez 

pryzmat tego… co miasto chce wspierać ze środków publicznych. Jeżeli 

wspiera takiego obywatela, który sobie nie radzi w systemie kredytowym, 

który zadłuża mieszkanie, który nie wie, jakie ma uprawnienia z pomocy 

społecznej… to my rozumiemy, że [poradnictwo] pozwala uniknąć na-

stępnych, głębszych problemów… szkoda środków publicznych, energii, 

zaangażowania, żeby wpierw ustalać jakieś kryterium, a później głównie 

postawić strażników, którzy przez te kryteria będą ludzi przepychać i bar-

dziej się martwić, czy nam ktoś przez to sito przeszedł (FGI2_IW). Głos ten 

przypomina, że powszechność polega nie tylko na kontrolowaniu popytu 

na daną usługę i zapobieganiu nadużywania pomocy, lecz także na za-

gwarantowaniu adekwatnego do potrzeb zakresu i zasięgu poradnictwa.

Także w innej wypowiedzi zwrócono uwagę na stronę podaży. Miano-

wicie: w niektórych segmentach może być nadmiar chętnych do udzie-

lenia pomocy, bo jest wielu młodych prawników, ale w niektórych jest 

niedomiar, właśnie jeśli chodzi o cudzoziemców (FGI1_IW). Cytat ten syg-

nalizuje potrzebę zagwarantowania usług poradniczych dla cudzoziem-

ców i w ogólności przygotowania oferty różnego rodzaju sprofilowanych 

porad, np. dla ofiar przemocy domowej.

Postulat zagwarantowania jakości świadczonych usług

Badania opinii osób korzystających z poradnictwa wykazały zadowo-

lenie z jakości udzielanych usług. Także przedstawiciele instytucji wspie-

rających mieli świadomość zarówno poziomu zapotrzebowania, jak i po-

ziomu zadowolenia z istniejącego systemu poradnictwa. Jak zauważył 

respondent z jednej z instytucji reprezentujących Komisję Europejską: 

Skuteczność oceniamy bardzo wysoko… Stworzyliśmy, funkcjonuje, wie-

my z doświadczenia i z realizowanych projektów, że jest… bardzo duże 

zapotrzebowanie… są listy od obywateli z prośbami o dalsze finansowanie 

tych, które się zamykają (IW7). 

Uczestnicy wywiadów grupowych i grupy eksperckiej zwracali uwagę 

na pewien aspekt jakości usług, który można zacytować za przedstawicie-
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lem samorządu radcowskiego: Chodzi o to, żeby usługa udzielana w So-

kółce miała podobny zakres i jakość jak usługa udzielana w Poznaniu czy 

Warszawie (FGI1_IW). Zagwarantowanie porównywalnej jakości usługi, 

niezależnie od miejsca jej świadczenia, zdaje się być wyzwaniem, które 

powinno zostać uwzględnione w przyszłym systemie poradnictwa. Poza 

zapewnieniem fachowej usługi niezależnie od regionu kraju czy wielkości 

miejscowości czy rodzaju podmiotu świadczącego porady, niezbędne jest 

prawne uregulowanie działalności PPiO. Istniejące problemy w tym zakre-

sie dobrze obrazuje wypowiedź reprezentanta Studenckich Poradni Praw-

nych: Pojawiają się tu bardzo doniosłe problemy, to jest dostęp do akt… 

od tych sądów nie dostajemy żadnej pomocy w takiej postaci, że możecie 

wejść sobie z tym klientem… nawet ten problem nie jest rozumiany. Druga 

rzecz to… nie jesteśmy chronieni żadną tajemnicą, podobną do tajemnicy 

adwokackiej. Ostatnio policja zażądała informacji, to był dla nas bardzo 

duży problem, etyczny szczególnie… to jest dla nas strasznie przykre, tym 

bardziej że nie można tego klienta też poinformować, że: proszę pana, 

daliśmy akta, bo policja chciała (FGI2_IW). Jak wynika z tego fragmentu, 

mimo dobrej woli usługodawców, brak regulacji prawnych podważa wia-

rygodność instytucji PPiO. 

Podsumowując, należy zadbać o porównywalną dostępność, jakość 

i fachowość świadczonych usług oraz o zapewnienie prawnej ochrony 

tajemnicy beneficjenta PPiO. 

Poradnictwo prawne dla obywateli

W uzupełnieniu do wymienionych wcześniej pięciu postulatów, 

wyodrębnionych z wywiadów indywidualnych i grupowych z przedsta-

wicielami instytucji wspierających, sygnalizowano potrzebę wprowa-

dzenia jednej nazwy usługi, np. według modelu usługi citizens advice 

funkcjonującej w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele otoczenia instytucjo-

nalnego ogólnie zgodzili się co do tego, że poradnictwo obywatelskie ma 

szerszy, bardziej kompleksowy charakter niż prawne oraz że to drugie 

dotyczy stricte pomocy prawnej. Reprezentant prawniczego think-tanku 

zauważył, że poradnictwo obywatelskie to nie tylko prosta porada praw-

na, lecz też pomoc temu człowiekowi, wysłuchanie go, być może skiero-

wanie go do psychologa, i tak dalej. Może to być taka pomoc bardziej 

holistyczna (FGI1_IW). Poradnictwo obywatelskie powinno zasadniczo 

mieć charakter ciągły i być powszechne oraz nieodpłatne. Argumentowa-
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no także, iż poradnictwo prawne wymaga większego profesjonalizmu, 

dlatego musi być świadczone przez zawodowych prawników. Natomiast, 

jak zauważono w trakcie jednego z wywiadów grupowych, specyfika po-

radnictwa obywatelskiego nie pozwala na traktowanie poradnictwa dla 

osób niepełnosprawnych czy dla osób autystycznych w kontekście cen 

rynkowych, ponieważ nie ma takiego rynku (FGI1_IW). Uwaga ta wska-

zuje na potrzebę oddzielenia nieodpłatnego poradnictwa oraz nadania 

mu specjalnego statusu porównywalnego do statusu organizacji pożyt-

ku publicznego.

3.3.5. Możliwe kierunki modelowania polityki państwa i lokalnych polityk publicznych 

w zakresie rozwoju poradnictwa; wyłaniające się modele finansowania

Pochodną postulatu wprowadzenia jednej nazwy usługi jest potrze-

ba zbudowania systemu. Jak słusznie zauważyli przedstawiciele insty-

tucji wspierających, zaczątek już jest, tylko trzeba po prostu stworzyć 

ten system… patrzymy na ten system naczyń właśnie niepołączonych 

(FGI1_IW). System ten wymagać będzie instytucji nadzorującej. Jednak 

zidentyfikowano różne możliwe kierunki umocowania prawnego i finan-

sowania tej instytucji nadzorującej. Na przykład, przedstawiciel jednej 

z zagranicznych fundacji argumentował, że instytucja ta powinna mieć 

zagwarantowane finansowanie przez państwo. Można się zastanowić 

nad mechanizmami subfinansowania przez samorządy i inne organiza-

cje (IW43). Uczestnicy jednego z wywiadów grupowych mieli wątpliwości 

co do kształtu tej instytucji: na ile ma być to system scentralizowany, na 

ile rozproszony… gdyby nałożyć ustawowo choćby na jakiś jeden podmiot 

obowiązek koordynacji całości, to jest duży obowiązek. Poza tym siły 

i środki zostałyby skierowane na budowę struktury (FGI1_IW). Inny respon-

dent zauważył: Nie bardzo widzę taki podmiot… Przyznam, że jeśli chodzi 

o Ministerstwo Sprawiedliwości [poradnictwo – przyp. aut.] jest… trak-

towane jako poboczny problem wymiaru sprawiedliwości. Chyba byłaby 

lepsza dywersyfikacja i jakieś jednak różne centra dowodzenia tym proce-

sem (FGI1_IW). Wypowiedzi te świadczą o potrzebie rozpoznania najlepiej 

funkcjonujących zasad systemów poradnictwa oraz wyłonienia takiego 

systemu i instytucji nadzorującej, które będą dostarczać usługi odpowied-

nej jakości oraz nie będą nadmiernie obciążać finansowo wyłaniającego 

się systemu poradnictwa. 
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Rozważając możliwe kierunki opracowania polityk publicznych w za-

kresie modelowania systemu poradnictwa, należy rozważyć zgodność 

opinii usługobiorców z punktem widzenia usługodawców i instytucji 

wspierających. Badanie ogólnopolskie wykazało, że osoby niekorzystające 

z poradnictwa bardziej skłonne były widzieć otwarty system poradnictwa, 

tzn. aby dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej mieli wszyscy; w drugiej 

kolejności deklarowali wsparcie dla systemu dostępnego dla osób ubo-

gich. Natomiast klienci poradnictwa z badania reprezentatywnego pre-

ferowali model, w którym kryterium dochodowe decydowałoby o prawie 

korzystania z tych usług.

Jak P. sądzi, kto przede wszystkim powinien mieć możliwość 

skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej pomocy?

Wykres 34. 
Dostępność przyszłego 

systemu PPiO według 
benefi cjentów. Badanie 

ogólnopolskie

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_

OGÓLNOPOLSKA. 
Korzystający N=185, 

niekorzystający N=743.
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Respondenci stanowiący beneficjentów PPiO również preferowali sy-

stem dostępny dla osób ubogich, choć deklarowali także znaczne wspar-

cie dla systemu ogólnodostępnego.

Jak P. sądzi, kto przede wszystkim powinien mieć możliwość 

skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej pomocy?

Nasuwa się wniosek, że postawy egalitarne cechują bardziej tę część 

populacji, która nie sięgała po porady prawne. Natomiast klienci poradni-

ctwa uważają, że usługi te powinni być w pierwszej kolejności dostępne 

dla osób ubogich.

Z badań usługodawców wynika, że rzeczywiście w praktyce kryterium 

dochodowe jest samospełniającą się przepowiednią, ponieważ typowy 

klient to osoba o mniejszych zasobach finansowych. W badaniu repre-

zentatywnym instytucje wspierające w pierwszej kolejności deklarowa-

ły poparcie dla możliwości skorzystania z nieodpłatnego systemu przez 

każdego, w drugiej kolejności wypowiedziały się pozytywnie o modelu 

dostępnym dla osób ubogich. Co ciekawie, w badaniach ilościowych za-

równo usługodawcy, usługobiorcy, jak i instytucje wspierające nie oka-

zywali zrozumienia dla szczególnej sytuacji imigrantów jako potencjal-

nych klientów poradnictwa. Natomiast badania jakościowe, zwłaszcza 

wywiady grupowe z przedstawicielami podmiotów wspierających, uka-

zały świadomość szczególnej sytuacji tej grupy klientów oraz deklarowa-

ły poparcie dla modelu poradnictwa uwzględniającego ich specyficzne 

Wykres 35. 
Dostępność przyszłego 
systemu PPiO według 
benefi cjentów. Badanie 
benefi cjentów PPiO  

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_PPiO, 
N=190.
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184 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

potrzeby. Ogólnie biorąc, wśród podmiotów świadczących poradnictwo 

oraz wspierających obecny system porad istnieje świadomość potrzeby 

wsparcia dla rozwoju sprofilowanych, wyspecjalizowanych poradnictw, 

także dla imigrantów i obcokrajowców. 

Jak zauważyła przedstawicielka jednego z urzędów wojewódzkich, 

czynnik ludzki czasami decyduje o tym, czy oraz jakiego rodzaju wsparcie 

i jaki jego zakres dostanie usługodawca: 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… A są, no, tacy ludzie, 

którzy uważają, że nie ma potrzeby i organizacje muszą same sobie ra-

dzić. (…) są miejsca, gdzie rzeczywiście ta współpraca jest, jest systemowa… 

No, a są takie miejsca, gdzie rzeczywiście organizacje same gdzieś tam 

przewalczają to i czasami nawet działają na przekór samorządom (IW13). 

Zdecydowanie sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. Przedstawicielka 

urzędu marszałkowskiego także zauważyła pewną sprzeczność między 

regulacją prawną (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, udzielanie po-

radnictwa jest obowiązkiem powiatu) a dostępnością środków z pomocy 

społecznej: Większe środki związane z pomocą społeczną znajdują się 

w dyspozycji gmin (IW7). Sytuacja ta tworzy ryzyko uzależnienia wsparcia 

dla poradnictwa od dobrej woli samorządów. 

Respondentka ta zauważyła, że sama możliwość udzielania wsparcia 

dla poradnictwa, jaką mają urzędy marszałkowskie, jest niewystarczają-

ca; że powinien to być ich obowiązek. Gmina pozostaje podstawową jed-

nostką, która, będąc najbliżej beneficjentów, powinna dostarczać usługi 

poradniczej. Jak zauważył przedstawiciel jednej z prywatnych uczelni, 

centralna instytucja może bardziej zaszkodzić, niż pomóc systemowi po-

radnictwa: gmina jest wtedy najbliżej po prostu i najwięcej informacji ma… 

fundacja, która będzie gdzieś tam daleko, będzie macki rozpuszczała i na 

nowo tworzyła cały system (FGI2_IW).

Reprezentant organizacji pozarządowej wspierającej poradnictwo 

opowiedział się za zapewnieniem jednego punktu na 30 tysięcy miesz-

kańców oraz promował wprowadzenie mobilnych poradnictw: powinien 

być dostępny dla tych mniejszych miejscowości, powinien być mobilny, 

widziałem takie projekty, że w kilku miastach do około 10–15 tysięcy 

[mieszkańców] raz w tygodniu przez 3 godziny przyjeżdża poradnik i tam 

ci ludzie rzeczywiście czekali na nich i to się sprawdziło (IW38). Argument 

ten przemawia za elastycznym modelem poradnictwa, uwzględniającym 
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1853. Główne wnioski i wyniki badania 

zarówno zapotrzebowania potencjalnych beneficjentów, niezależnie od 

ich miejsca zamieszkania, jak i potrzebę finansowania stałego, trwałego 

systemu poradnictwa.

Przedstawiciel innej organizacji, wspierającej poradnictwo w Polsce, 

zwrócił uwagę na wyniki ewaluacji poradnictwa przeprowadzonej na za-

mówienie tej instytucji. Według tej ewaluacji, klienci poradnictwa prefe-

rują korzystanie z poradnictwa oferowanego przez organizację pozarzą-

dową, nie zaś przez urząd: często idzie się do organizacji pozarządowej, bo 

tym urzędom już klient nie ufa (IW8). Cytowana ewaluacja dowodziła, że 

korzystanie z usług urzędu (PCPR-ów, OPS-ów) miało prowadzić, w odczu-

ciu klientów poradnictwa, do stygmatyzacji społecznej: jak ktoś idzie do 

urzędu… w zakresie… wsparcia społecznego, to jest stygmatyzowany, że on 

jest po prostu klientem pomocy społecznej… bo jest… ubogi, na zasiłku, nie 

radzi sobie (IW8). Mając na uwadze brak zaufania obywateli do urzędów 

publicznych, powstaje pytanie, czy rzeczywiście całkowite oddelegowa-

nie poradnictwa organizacjom pozarządowym będzie służyć zarówno 

obywatelowi, jak i państwu. Taki scenariusz prawdopodobnie doprowa-

dzi, z jednej strony, do dalszego utwierdzenia w słuszności postawy braku 

zaufania wobec instytucji państwowych oraz, z drugiej strony, do jeszcze 

dalej idącego oddelegowania zadań publicznych organizacjom pozarzą-

dowym. Ten drugi skutek osłabi oba sektory, ponieważ samorządy mogą 

uznać, że spełniają swoje obowiązki, wspierając organizacje pozarządowe 

prowadzące poradnictwo. Z kolei organizacje te, które mają zapewnione 

bezkonkurencyjne funkcjonowanie, przestaną stanowić realną alternaty-

wę i także zaczną być kojarzone ze stygmatyzacją społeczną.

Co się tyczy wyłaniających się modeli finansowania, z panelu eks-

pertów wynika, że podstawa finansowania powinna być mieszana, tzn. 

uwzględniająca środki z centralnego budżetu państwa, UE i samorządów.

Zdaniem ekspertów, źródła finansowania poradnictwa prawnego po-

winny być zróżnicowane. Przykładem źródła alternatywnego są środki 

uczelni organizujących Studenckie Poradnie Prawne, stanowiące alter-

natywną formę kształcenia studentów, a także zwolnienia od kosztów 

sądowych. Wyłanianie listy podmiotów świadczących PPiO do finanso-

wania na podstawie konkursów zostało skrytykowane. Przedstawiciele 

zarówno usługodawców, jak i instytucji wspierających krytycznie wyrazili 

się o zasadach, na jakich przeprowadza się konkursy; powodują one brak 

ciągłości w działaniu instytucji ubiegających się o środki.
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Jak zauważył przedstawiciel prawniczego think-tanku, model finanso-

wania poradnictwa będzie zależał od zasady zorganizowania systemu 

poradnictwa: To, kto finansuje, będzie prostą pochodną tego, jak ten sy-

stem zorganizujemy, na kim ten system oprzemy. Na pewno finansowanie 

publiczne będzie tutaj istotne, natomiast czy to będzie budżet państwa, 

czy to będzie budżet samorządowy, to właśnie by zależało od tego, jak ten 

system skonstruujemy (FGI1_IW). Natomiast z wypowiedzi przedstawiciela 

jednego z ministerstw wynika, że sfinansowanie systemu poradnictwa 

oparte wyłącznie lub znacznie na funduszach europejskich nie zagwaran-

tuje trwałości usługi: powszechne jest oczekiwanie wsparcia poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego przez fundusze unijne... Konieczność wsparcia 

w tym zakresie wynika z wielu dokumentów strategicznych… I co potem? 

Bo rzeczywiście były konkursy, w niemal 240 powiatach poradnictwo 

prawne zostało dofinansowane właśnie ze środków EFS, przy czym coraz 

więcej tych biur przestaje działać. Po zakończeniu finansowania (FGI2_IW). 

Wsparcie ze strony funduszy europejskich miało także swoją ciemną stro-

nę, stanowiącą uboczny efekt priorytetowego traktowania organizacji 

ubiegających się o dofinansowanie usług poradniczych. Jak zauważono 

w jednym z wywiadów z usługodawcą PPiO: W PO KL były przewidziane 

na poradnictwo obywatelskie, ale… dostały organizacje, które nigdy wcześ-

niej [się] poradnictwem nie zajmowały. Tylko się pod to podpięły, ścią-

gając nawet ze stron [www] nasze zasady, standardy i to bezczelnie do 

swoich projektów włożyły (IP_IDI1). Ten niezamierzony efekt finansowania 

z funduszy europejskich świadczy o dominacji „akcyjnej” postawy urzęd-

ników nad stałym, systematycznym podejściem do wsparcia dla PPiO. 

Ten punkt widzenia odzwierciedla interesy istniejącego systemu porad-

nictwa. Zgodzić się jednak należy z przedstawicielem jednego z urzędów 

miast, który zauważył, że w nowym systemie powinno być miejsce także 

dla nowo powstających usługodawców, którzy mogą być finansowani na 

początku w ramach pilotażu33 (FGI2_IW).

W kontekście finansowania istotny jest także punkt widzenia usługo-

dawców. W wywiadzie indywidualnym z przedstawicielką jednego z Biur 

Porad Obywatelskich zwrócono uwagę na nieadekwatność wymogu „wy-

myślenia czegoś nowego” w kolejnych konkursach, ponieważ istnieją 

pewne kategorie beneficjentów PPiO, jak np. osoby niepełnosprawne, któ-

33 W zarządzaniu pilotaż to realizacja projektu wstępnego w celu rozpoznania podstawowych ba-
rier wdrożeniowych oraz zebranie know-how. W nauce badanie pilotażowe to badanie wstępne, prób-
ne, przeprowadzane przed zasadniczym badaniem naukowym.

Poradnictwo_raport_T.indd   186Poradnictwo_raport_T.indd   186 2013-07-01   16:06:072013-07-01   16:06:07



1873. Główne wnioski i wyniki badania 

re stale korzystają z usług poradnictwa: Jakbyśmy napisali, że w projekcie 

np. kontynuację, to nie ma szans. Uważam, że biura powinny znaleźć się 

w ramach jakiegoś systemu… biura brytyjskie finansują przede wszystkim 

samorządy… A jak robią jakieś dodatkowe projekty, np. dla osób zadłużo-

nych, i chcą zatrudnić jakichś fachowców z tej dziedziny, no to piszą pro-

jekty... Gdybyśmy my miały taki, z tego miasta było te 20–30 tysięcy zł rocz-

nie, no to na resztę byśmy pozyskały. A tak, to jest najbardziej frustrujące, 

że od konkursu do konkursu (IP_IDI1). Reprezentant uczelni wspierającej 

PPiO również zauważył, że najlepiej by było, gdyby PPiO było w połączeniu 

z faktycznymi potrzebami, a nie tworzenie odgórnie czegoś (FGI2_IW).

Natomiast w trakcie wywiadu z zagraniczną instytucją wspierającą 

PPiO podkreślono, że niewykorzystane pozostają zasoby pochodzące z bi-

znesu: Byłoby miło, gdyby biznes w ramach swojego CSR-u [ang. Corporate 

Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu – przyp. 

red.] dawał na takie rzeczy, bo to jest takie bardzo wymierne, prawda?! Nie 

wiem, na co ukierunkować swoją działalność charytatywną, jestem dużą 

firmą, daję na poradnictwo prawne dla potrzebujących, no to jest fajne 

wsparcie, ale nie jest to promowane, no niestety. Znaczy, ostatnio jedna 

firma konsultingowa do mnie się zgłosiła, że chciałaby dać pieniądze na 

kliniki prawa. No więc takie są pewne zainteresowania (IW8).

Podsumowując, po uwzględnieniu punktu widzenia klientów poradni-

ctwa, usługodawców oraz instytucji wspierających, najbardziej pożądany 

wydaje się być system nazwany przez jednego z respondentów Poradni-

ctwem Prawnym dla Obywateli (FGI1_IW), który będzie ogólnodostępny 

i będzie miał zapewnione stałe finansowanie na zaspokajanie popytu ze 

strony beneficjentów PPiO. W systemie tym usługodawcy będą mieli moż-

liwość ubiegania się o dodatkowe finansowanie sprofilowanych usług. 

Zakres spraw, z jakimi będą mogli zwrócić się interesanci do podmiotów 

PPiO, w sposób naturalny ograniczy ewentualne nadużycia usług przez 

osoby, które stać na odpłatną pomoc prawną. Podstawowy, sfinansowany 

przez państwo, zakres spraw może wynikać z najbardziej licznych wystę-

pujących spraw zgłaszanych przez obywateli. Aby zapewnić dostępność 

usługi, można wprowadzić system „podróżującego” poradnictwa lub zor-

ganizowania dyżurów kwalifikowanych doradców w gminach. Połącze-

nie istniejących enklaw czy podsystemów poradnictwa w jeden system 

zracjonalizuje wydatki i uczyni system wsparcia bardziej przejrzystym.
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P o d s u m o w a n i e  r o z d z i a ł u

Podsumowując rozdział o roli instytucji wspierających PPiO, można 

zauważyć, że z badań ilościowych wynika, że instytucje te nie przywią-

zują szczególnej uwagi do istniejącego systemu, raczej nie zauważają go 

i nie mają tym samym spójnej wizji co do roli, jaką mogłyby w nim pełnić. 

Ich działania są rozproszone, często wyrywkowe i nie zawsze odwołują 

się explicite do tematyki samego poradnictwa. Pojawia się ono niejako 

„przy okazji”. Stąd też skala udzielanego wsparcia, zwłaszcza w zesta-

wieniu z potrzebami usługodawców, jest niewystarczająca. Natomiast 

lepszą wiedzę odnośnie realiów obecnego poradnictwa oraz lepszą jego 

świadomość, a także większe zaangażowanie we wsparcie udzielane 

PPiO zademonstrowali zwłaszcza respondenci badania jakościowego 

przeprowadzonego wśród osób bezpośrednio odpowiedzialnych za 

działania wspierające PPiO. Podkreślić należy, że instytucje wspierają-

ce doceniają zarówno działania podmiotów poradnictwa, jak i dostrze-

gają pożytki, i to różnorodne, będące rezultatem ich aktywności. Taki 

stosunek do poradnictwa może stanowić dobrą podstawę do tworzenia 

przyszłego systemu PPiO zawierającego również komponent wsparcia 

instytucjonalnego.

3 . 4 .  K w e s t i e  h o r y z o n t a l n e  ( K a t a r z y n a  G ó r n i a k )

Po analizie zebranego materiału badawczego okazało się, że wyraźnie 

i regularnie pojawiają się w nim określone wątki i zagadnienia. Bez wąt-

pienia są one interesujące poznawczo i ważne w kontekście tworzenia 

sytemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, a rozumienie ich przez 

badanych może w znaczącym stopniu wpływać na kształt tego systemu. 

Naturalnie, niektóre z nich pojawiły się w materiałach empirycznych 

w sposób świadomy i celowy, zgodnie z założeniami badania, ale niektó-

re niejako odkryły się w trakcie samego procesu, najpierw badawczego, 

a potem analitycznego. Zagadnienia te mają charakter przekrojowy i hory-

zontalny, czyli stanowią szeroki kontekst dla ważnych, z punktu widzenia 

systemu PPiO, kwestii oraz odnoszą się do różnych aspektów tworzonego 

systemu.
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3.4.1. Rozumienie „porady” wśród badanych

Pierwszą kategorią horyzontalną odnoszącą się do świadomości ba-

danych i używanych przez nich znaczeń, wpływających na podejmowane 

działania, jest rozumienie istoty poradnictwa, a w tym – samej porady. 

Kategoria ta została oczywiście zdefiniowana na potrzeby badania i przy-

pisane też zostały jej poszczególne elementy, jednak w sposób bardzo 

ogólny i szeroki, tak żeby nie zawężać możliwego pola definicyjnego. I tak 

jak autorzy koncepcji badawczej borykali się z dużymi trudnościami w jej 

dokładnym określeniu, głównie ze względu na brak istniejącej w polskim 

prawie definicji, tak też respondenci wydawali się być zaskoczeni koniecz-

nością określenia, co rozumieją pod pojęciem poradnictwa. 

Tylko jeden typ z badanych podmiotów, a mianowicie biura obsługi in-

teresantów w sądach rejonowych i okręgowych, jednoznacznie stwierdził, 

że jego działania nie mieszczą się w żaden sposób w zakresie poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego: My w sądzie nie udzielamy porad prawnych, 

u nas są tylko udzielane informacje, nie możemy łączyć poradnictwa praw-

nego z rolą obsługi interesanta w sądzie (BOI12). A wynika to głównie z for-

malnego przypisania i umiejscowienia tych biur w systemie sądowniczym. 

Jednak sami przedstawiciele biur nie byli przeciwni istnieniu poradnictwa 

realizowanego przez inne instytucje (rozumieją jego założenia i cele), jak 

i działaniom przez nich podejmowanym, w tym świadczeniu porad praw-

nych. Reszta badanych raczej nie negowała przynależności lub pewnych 

swoich działań do systemu PPiO, co jednak nie oznacza, że łatwo przyszło 

im dookreślić to, jak należy rozumieć poradnictwo prawne i obywatelskie.

Można zauważyć, że dla wielu badanych pojęcie poradnictwa nie 

wymagało dotąd zdefiniowania, dlatego usiłując przedstawić swoje ro-

zumienie, posługiwali się bardzo ogólnymi, sformalizowanymi określe-

niami. Działając w obszarze poradnictwa i rozumiejąc potrzebę takiej 

aktywności, raczej nie widzieli konieczności bardziej precyzyjnego czy 

jednoznacznego zdefiniowania, na czym ona polega. Szczególnie dotyczy 

to podmiotów, które działalność poradniczą traktują jako jedną z wielu 

aktywności w całej palecie innych działań, wcale nie najważniejszą – prze-

de wszystkim zajmują się oni biedą, bezdomnością, niepełnosprawnością, 

problemami samotnego macierzyństwa, itp., i tym samym głównym ich 

celem jest na przykład, pomoc w wyjściu z sytuacji bezdomności, a po-

radnictwo prawne i obywatelskie jest jedną z form świadczonej pomocy, 
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która może do tego prowadzić. W takim ujęciu poradnictwo pełni funkcję 

instrumentu umożliwiającego osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest 

w ogóle pomoc danej osobie. W takich sytuacjach mniejsze znaczenie ma 

to, czy dany podmiot udziela informacji, porady czy konsultacji – priory-

tetowe jest to, żeby ten, komu pomoc jest udzielana, uporał się ze swoim 

problemem: ma to polegać na wspieraniu osób, które są w trudnej sytuacji 

życiowej lub finansowej, a najczęściej to idzie w parze z rozwiązywaniem 

problemów, z którymi się te osoby borykają. To są bardzo często problemy 

natury prawnej (IP_IDI22_NGO2), to jest pomoc dla osób potrzebujących 

(IW27). W mniejszym stopniu wniosek ten dotyczy podmiotów i instytucji, 

które specjalizują się sensu stricto w poradnictwie prawnym i (lub) oby-

watelskim, choć ich reprezentanci również często wikłali się w dywagacje 

dotyczące tego, czym jest, a czym nie jest poradnictwo, co wchodzi, a co 

nie w jego pole znaczeniowe, co świadczyło o tym, że kwestie definicyjne 

nie zostały przez nich do końca wyjaśnione i ujednoznacznione.

Ów stan niedookreślenia obrazu poradnictwa wynika w dużej mierze 

nie tyle z niewiedzy badanych, ile przede wszystkim z braku utrwalonej 

praktyki w tym zakresie. Świadczy to o tym, że tematyka PPiO nie była 

i nie jest przedmiotem publicznej dyskusji i nie funkcjonuje jako nośny 

temat polityczny. Nie wyłoniła się zatem do tej pory przestrzeń, w któ-

rej ramach różne rozumienia poradnictwa mogłyby się ze sobą zderzyć, 

skonfrontować, a w konsekwencji bądź uwspólnić, bądź zróżnicować, spo-

laryzować. Jest to również między innymi konsekwencja zidentyfikowanej 

słabej współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z instytu-

cjami wspierającymi. Przekłada się to na brak środowiska, w którym toczo-

no by mniej lub bardziej systematycznie debatę o kształcie i rozumieniu 

poradnictwa. Wobec tego podmioty działające w obrębie PPiO, zarówno 

usługodawcy, jak i instytucje wspierające, koncentrują się zatem na indy-

widualnych działaniach i praktyce, a nie na przypisywaniu im konkretnych 

znaczeń.

Jednak pomimo powyższych uwag o braku wypracowanych trwałych 

zestawów definicyjnych odnoszących się do zakresu poradnictwa można 

jednak zauważyć, że wyłaniają się z wypowiedzi badanych pewne dylema-

ty związane z rozumieniem poradnictwa.

Pierwszy z nich dotyczy tego, czy poradnictwo należy traktować jako 

całość, czy rozdzielać, rozróżniać pomiędzy prawnym a obywatelskim, 

a tym samym przypisywać im inne statusy i funkcje, choć w opinii niemal 
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wszystkich badanych łączy je cecha bezpłatności. Niejako mimowolnie 

redukują PPiO do poradnictwa prawnego przedstawiciele biur obsługi 

interesantów w sądach, o czym świadczyć może fakt, że prawie w ogóle 

nie posługują się pojęciem poradnictwa obywatelskiego w swoich wypo-

wiedziach i pomijają jego znaczenie. Z ich punktu widzenia kluczowa jest 

pomoc prawna: Nie każdego stać na pomoc prawną (BOI9), nie każdy może 

sobie pozwolić na płatną poradę prawną (BOI4). 

Większość badanych przychyla się bardziej ku rozdziałowi poradni-

ctwa prawnego i obywatelskiego i współistnienia tych dwóch porządków 

względnie niezależnie od siebie. Takie ujęcie sprzyja traktowaniu porad-

nictwa obywatelskiego jako bardziej ogólnego, pojemnego, obejmują-

cego większy zakres problematyki i spraw: Nie: „w sprawie”, czyli takiej 

abstrakcyjnej porady, właśnie kierującej, niekoniecznie zorientowanej na 

samo prawo, ale także na wszystkie inne okoliczne możliwości załatwienia 

danej sprawy czy też bardziej przekierowania (FGI2_IP), obywatelskie, to 

szersze pojęcie (IW35), nierzadko połączonego ze wsparciem psychologicz-

nym. Poradnictwo prawne miałoby być zaś traktowane jako bardziej wy-

specjalizowane i sprofesjonalizowane, czyli świadczone wyłącznie przez 

zawodowych prawników. Szczególnie przedstawiciele środowiska praw-

niczego są przeciwni łączeniu tych dwóch kwestii, ale w gruncie rzeczy 

silniej niepokoi ich wchodzenie poradnictwa obywatelskiego na obszar 

kwestii prawnych. Z jednej strony, widać w takim działaniu troskę o rze-

telność świadczenia porady, a z drugiej – myślenie korporacyjne: jedynymi 

osobami, które mogą świadczyć tę pomoc, są tylko radcy prawni i adwoka-

ci (FGI2_IW). Wobec tego taki pogląd na sposób świadczenia poradnictwa, 

że obywatel obywatelowi udziela porad, tylko w założeniu naszej jakby 

idei jest to, że ten obywatel, który udziela porad, nie jest prawnikiem lub 

może być prawnikiem, ale musi być przeszkolony do tego, jak ma udzielać. 

A dalej będzie obywatel obywatelowi (FGI2_IW), nie jest przez wszystkich 

podzielany. Tym bardziej że podkreśla się swoistość zagadnień prawnych 

i niezdolność do ich zrozumienia czy interpretowania przez osoby spoza 

środowiska prawników.

Jednak w badaniu pojawiły się też głosy mówiące, że nie ma konieczno-

ści rozdziału pomiędzy poradnictwem prawnym a obywatelskim, a sprawa 

kompetencji osoby udzielającej porady nie jest w tym przypadku najważ-

niejsza i rozstrzyga się w sposób naturalny. Priorytetowe dla nich jest 

natomiast myślenie w kategoriach prawa, które przenika każde działanie 
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i aktywność obywatela. Tym samym poradnictwo obywatelskie jest rów-

nocześnie poradnictwem prawnym i jako takie przynależy do sfery prawa, 

bo każda rzecz, która się dzieje na tym świecie, jest jakimś zdarzeniem 

prawnym (FGI2_IW).

Drugi dylemat, który ujawnił się w badaniu, związany jest z zakre-

sem usług mieszczących się w kategorii poradnictwa. Na podstawie 

wypowiedzi badanych można wyróżnić następujące elementy, które 

mogą potencjalnie wchodzić w jego zakres: edukacja, czyli działania pre-

wencyjne, informacja, porada czy konsultacja, pomoc prawna na etapie 

przedsądowym i pomoc prawna kwalifikowana (etap sądowy). Owa dra-

bina usług, według badanych, jest ściśle związana z kwestią kompetencji 

i profesjonalizmu świadczących podmiotów i odnosi się do ich potencjału 

merytorycznego i niejako instytucjonalnego, ale też jest związana z kwe-

stią tworzenia kryteriów dostępu i ograniczania możliwości korzystania 

z poradnictwa. Katalog udzielanych usług zależy również od konieczności 

ponoszenia kosztów i finansowania. Zatem im bardziej skomplikowana 

i złożona jest usługa, tym bardziej kosztowna, wymagająca wyższych kom-

petencji od świadczących ją, czyli też niemogąca być świadczona przez 

każdą instytucję, co czyni ją mniej dostępną. Co do tych uwarunkowań 

badani są raczej zgodni, natomiast nie ma jednomyślności odnośnie tego, 

które z tych usług powinny się mieścić w systemie PPiO.

Wątpliwości badanych nie budziła kwalifikacja dwóch podstawowych 

form, czyli edukacji i udzielania informacji, jako usług poradnictwa. To one 

stanowią fundament systemu PPiO i jego istotę. Tym samym zakres ich 

powinien być jak najszerszy, a dostęp do nich nieograniczony. Również 

zagadnienie porady jako części systemu PPiO nie wzbudzało kontrowersji. 

Jeśli już pojawiły się tu jakieś kontrowersje, to dotyczyły formy, w jakiej 

porada miałaby się odbywać, i jej charakteru. Najbardziej powszechne 

okazało się przekonanie, że porada nie może być w swojej istocie ano-

nimowa – dotyczy zawsze konkretnej sprawy i konkretnego człowieka.

Jeśli chodzi zaś o pomoc udzielaną na etapie przedsądowym, a szcze-

gólnie kwalifikowaną pomoc prawną, to zastrzeżenia co do jej uwzględ-

niania w definicji PPiO wśród badanych były bardzo duże. O ile niektórzy 

badani widzieli potrzebę włączenia do systemu poradnictwa pomocy na 

etapie przedsądowym, o tyle niewielu było zwolenników włączania po-

mocy kwalifikowanej, czyli reprezentacji interesów przed sądem.
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Ostatnia wątpliwość zgłaszana przez badanych dotyczy zakresu 

przedmiotowego poradnictwa. Z jednej strony, pojawiły się bowiem 

głosy, że powinien być maksymalnie szeroki, przynajmniej na poziomie 

podstawowym, a następnie ulegać zawężeniu. Z drugiej jednak strony, 

dość powszechny był pogląd, że zakres tematyczny poradnictwa powi-

nien obejmować tylko wybrane gałęzie prawa, np. najważniejsze z punktu 

widzenia porządku społecznego. Mimo to trudno było badanym porozu-

mieć się w kwestii, które zagadnienia powinny wejść do systemu, a które 

należy odrzucić. Część badanych przedstawicieli instytucji wspierających 

uważała, że bezpłatne porady prawne nie powinny obejmować spraw do-

tyczących działalności gospodarczej i prowadzenia przedsiębiorstwa, na-

tomiast eksperci zewnętrzni w badaniach jakościowych już tego poglądu 

nie podzielali. Wskazywali bowiem, że przedsiębiorcy, jako grupa niejed-

norodna pod względem poziomu i sytuacji materialnej, również powinni 

mieć prawo do otrzymania pomocy z zakresu prawa dotyczącego ich za-

wodowo, np. prawa gospodarczego, aby nie być narażonym na negatywne 

konsekwencje natury finansowej, i to zarówno na poziomie podstawo-

wym, jak i specjalistycznym. Tak ujmuje to jeden z ekspertów: Oni potrze-

bują konkretnej pomocy w zakresie instrumentów wczesnego ostrzegania 

[…] w przypadku zbliżającej się katastrofy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 

upadłości (FGI_Eksp2). Badani podawali również zagadnienia stricte spe-

cjalistyczne, które według nich, nie powinny znaleźć się poza systemem 

poradnictwa, np. regulacje antydyskryminacyjne czy regulacje dotyczące 

spraw konsumenckich.

Należy powiedzieć, że bez wątpienia grupą, dla której definicja porad-

nictwa ma najmniejsze znaczenie, byli beneficjenci, ponieważ dla nich 

poradnictwo mieści się w bardzo pojemnej kategorii, jaką jest pomoc. Ich 

preferencje w odniesieniu do poradnictwa związane były z rozwiązaniem 

problemu, z którym do danej instytucji się zwrócili: Myślałam, że pan praw-

nik mi powie, co mam robić, czy jest z tego jakieś wyjście, czy da się coś 

zrobić (B_IDI 13). Szukali zatem odpowiedzi na pytanie, co zrobić z tym 

fantem, jak załatwić, żeby urząd zmienił decyzję (B_IDI1). Jedni oczekiwali 

informacji dotyczącej możliwych działań, które mogą lub powinni podjąć, 

inni – informacji rozstrzygającej, czy mają rację z punktu widzenia istnieją-

cych rozwiązań prawnych, a jeszcze inni – poprowadzenia ich przez proce-

durę prawną. Zasadniczo beneficjenci twierdzą: Ja nie jestem prawnikiem 
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i nie znam się, nie wiem co i jak. Udzielono wszelkiej pomocy, naprawdę 

udzielono wszelkiej pomocy (B_IDI19).

3.4.2. Zapotrzebowanie na usługi prawne, poradnictwo 

Kwestia zapotrzebowania na porady została częściowo omówiona 

w podrozdziale 3.2.3, odnoszącym się bezpośrednio do beneficjentów. 

Jednak zagadnienie to jest strategiczne z punktu widzenia tworzenia 

przyszłego modelu PPiO w Polsce i stanowi ważny komponent badań. Ce-

lem tego rozdziału nie jest jednakże dokładne wyliczenie potencjalnego 

popytu na usługi prawne, zwłaszcza że materia badawcza jest dość złożo-

na i niejednorodna oraz liczne są ograniczenia (szczegółowo opisywane 

w rozdziale metodologicznym) i trudno jest precyzyjnie określić liczbę 

osób potencjalnie zainteresowanych korzystaniem z PPiO, jak również 

oszacować liczbę tych, którzy faktycznie mają taką potrzebę. W rozdziale 

tym wskażę natomiast, na podstawie analizy uzyskanych wyników, różno-

rodne warunki, które będą wpływać na to zapotrzebowanie i jego zakres.

Ich opis zacząć trzeba jednak od pokazania dość istotnej rozbieżności, 

która się pojawiała w badaniach. Badanie pokazało też, że 77% Polaków 

nie było w ostatnich pięciu latach w sytuacji, która skłoniłaby ich do sko-

rzystania z pomocy prawnej, a 4% z nich mimo świadomości problemu 

prawnego, który ich dotyczył, z pomocy nie skorzystała. 

Uzyskane wyniki w próbie ogólnopolskiej pozwalają stwierdzić, że pra-

wie jedna piąta Polaków (19%) w ciągu ostatnich pięciu lat miała doświad-

czenie korzystania z pomocy prawnej (płatnej i bezpłatnej), co oznacza, że 

ok. 81% populacji Polski takiego doświadczenia nie miała.

Natomiast ogląd i wizja prezentowane przez pozostałych badanych, 

czyli reprezentantów podmiotów zajmujących się działaniem w obsza-

rze PPiO, instytucji wspierających i ekspertów, są zgoła odmienne. Z do-

świadczenia i praktyki podmiotów wynika, że zapotrzebowanie na pomoc 

prawną wśród Polaków jest bardzo duże i będzie się prawdopodobnie 

zwiększać – coraz więcej osób będzie zainteresowanych korzystaniem 

z bezpłatnego sytemu poradnictwa, zarówno na poziomie podstawowym, 

jak i specjalistycznym, sprofilowanym: Raczej popyt przewyższa to, co oni 

[usługodawcy] są w stanie zrobić (…) mają większe zapotrzebowanie niż 

możliwości (IW7).
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Wykres 36. 
Wystąpienie sytuacji 
wymagającej pomocy 
prawnej w ciągu ostatnich 
pięciu lat

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA.

Wykres 37. 
Korzystanie z pomocy 
prawnej w ciągu ostatnich 
pięciu lat

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA

Proszę pomyśleć o takich sytuacjach w P. życiu i powiedzieć, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat znalazł/-a się P. w sytuacji, w której 

przydatna mogła być taka pomoc ze strony osoby lub firmy, instytucji 

albo organizacji kompetentnej do udzielania takich porad, pomoc 

prawnika (np. adwokata, radcy prawnego, notariusza), osoby 

z wykształceniem prawniczym, firmy, instytucji lub organizacji 

udzielającej porad prawnych?

Czy w związku z tymi sytuacjami/-j sytuacją starał/-a się P. uzyskać 

pomoc od któregoś z podmiotów świadczących PPiO, przy czym nie 

chodzi o pomoc „po znajomości” – nieformalną?
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Ów rozdźwięk pomiędzy samooceną własnej sytuacji przez (potencjal-

nych) beneficjentów a obserwacjami podmiotów, które zajmują się po-

radnictwem, może wynikać z paru kwestii. Po pierwsze, osoby działające 

w obszarze poradnictwa mają kontakt tylko z potrzebującymi i to szcze-

gólnie takimi, którzy są często bezradni w obliczu swoich problemów. 

Po drugie, są bardziej skoncentrowane na prawnych aspektach działań 

i zachowań społecznych, na określaniu różnych pułapek prawnych, na 

które mogą natrafić obywatele. W konsekwencji interpretują otaczające 

je zjawiska i szacują ich powszechność na podstawie własnego doświad-

czania, które silnie eksponuje przekonanie, że skala zapotrzebowania bę-

dzie rosnąć.

Można jednak na wspomnianą powyżej rozbieżność spojrzeć głównie 

z punktu widzenia beneficjentów systemu poradnictwa. I tu wśród bada-

nych i interpretacji eksperckich rysują się różne argumenty. Pierwszy do-

tyczy tego, że prawdopodobnie ludzie są jakby samozaradni (FGI_Eksp2) 

i szukają odpowiedzi na nurtujące ich kwestie i problemy, również natury 

prawnej, przede wszystkim w swoim najbliższym otoczeniu – radzą się 

znajomych i rodziny, rozmawiają z osobami znaczącymi, szukają w In-

ternecie. Dlatego też nie mają potrzeby zgłaszania się po pomoc o cha-

rakterze instytucjonalnym. Ale też, według badanych, nie wykazują nad-

miernego zaufania do rozwiązań instytucjonalnych, zatem unikać będą 

tego trybu działania. Drugi argument odwołuje się do rozumienia samej 

porady prawnej. Niektórzy eksperci wskazują na fakt, że w świadomości 

społecznej określenie porady prawnej zarezerwowane jest wyłącznie do 

sfery prawniczej, a zatem brak doświadczenia nie wynika z tego, że badani 

faktycznie nie korzystali z porady i nie mają na nią zapotrzebowania, ale 

z tego, że usługa, z której skorzystali, nie jest dla nich usługą o charakte-

rze prawnym: pojęcie, które gdzieś w świadomości tkwi, jako ta naprawdę 

profesjonalna porada, za którą trzeba zapłacić, po to się idzie do prawni-

ka. Natomiast, a ta cała pomoc, która jest właśnie tym informowaniem 

i kierowaniem do innych instytucji, bo niekoniecznie to musi być pomoc 

świadczona przez tę konkretną instytucję, ona po prostu jest i ludzi, którzy 

korzystają z tej pomocy, jest na pewno znacznie więcej (FGI_Eksp1).

Natomiast trzeci argument odnoszony do beneficjentów związany jest 

z oceną poziomu ich wiedzy na temat charakteru spraw, które ich dotyka-

ją. I tu prawie wszyscy badani są jednomyślni, że stan świadomości i kultu-
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ry prawnej w Polsce jest bardzo niski34, a obywatele nie postrzegają swo-

ich problemów w kategoriach prawnych i skutkuje to tym, że nie widzą 

konieczności korzystania z poradnictwa: one są nieuświadomione i chyba 

w tym tkwi problem, że ludzie nie mają sami świadomości, że potrzebują 

takiej porady prawnej i że ich życie jest otoczone prawem. Wieloma różny-

mi rzeczami, z których mogliby skorzystać, a nie skorzystali, bo nawet nie 

wiedzą, że mogą się udać po poradę prawną w tej sprawie, w tym obszarze 

(FGI_Eksp2); one w ogóle nie rozumują problemu, który się pojawia, jako 

problemy prawne (FGI2_IP). Co nie oznacza oczywiście, że wszyscy badani 

wyrażają zgodę na interpretowanie rzeczywistości społecznej wyłącznie 

w kategoriach prawnych: jestem w ogóle rzecznikiem, żeby prawo wcho-

dziło wszędzie, gdzie się da (FGI_Eksp2); nie każda sytuacja, którą ludzie 

zgłaszają, jest problemem prawnym (FGI2_IW) i przestrzegają przed jury-

dyfikacją życia, czyli zwiększaniem roli prawa w życiu społecznym i szybko 

przyrastającą liczbą regulacji prawnych.

Wstępnym warunkiem, który określa zapotrzebowanie na usługi 

prawne, będzie zatem owa kategoria świadomości obywateli w odniesie-

niu do występowania kwestii prawnych i ich znaczenia dla życia w spo-

łeczeństwie. Zmiany w tym zakresie będą znacząco wpływać na skalę 

zapotrzebowania na poradnictwo. Im owa świadomość będzie wyższa, 

tym zapotrzebowanie będzie nie tylko rosnąć, lecz także się różnicować, 

specjalizować. W opinii badanych, o czym była mowa powyżej, system 

poradnictwa powinien być zbudowany na bardzo szerokim dostępie do 

informacji i edukacji, a naturalnym rezultatem upowszechnienia infor-

macji będzie rozbudzenie świadomości społecznej i potrzeb, co do ko-

nieczności rozwiązywania pewnych spraw w sposób prawny. Obywate-

le, którzy będą potrafili definiować swoje problemy, przewidywać skutki 

decyzji, uważnie szacować ryzyko, będą chętniej sięgać po poradnictwo 

świadczone w ramach poszczególnych instytucji, ale też staną się bardziej 

34 Opinie badanych znajdują potwierdzenie w literaturze przedmiotu, por. A. Turska, O podmioto-
wości prawnej i gotowości dochodzenia należnych praw [w:] A. Turska (red.), Prawo i wykluczenie. 
Studium empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010; A. Kojder, Godność i siła prawa, 
Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 415–418; M. Łojkowska, Wykluczenie prawne [w:] R. Szar-
fenberg (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Kampania przeciw Homofobii, Warszawa 
2011, s. 139–140; J. Kurczewski, Polskie spory i sądy. Podsumowanie [w:] J. Kurczewski, M. Fuszara 
(red.), Polskie spory i sądy, Ośrodek Badań Społecznych ISNS UW, Warszawa 2004; „Biała Księga 
2008–2010”, brak autora, Krajowa Izba Radców Prawnych, Warszawa 2010, s. 32–33. Na szcze-
gólną uwagę zasługują wyniki badań zawarte w ostatniej publikacji, ponieważ wyraźnie pokazują, jak 
zaskakująco niski jest poziom wiedzy prawnej wśród Polaków. Badania te wykazały, że jedna trzecia 
badanych nie wie, co to jest pozew (s. 32), a ponad 80% nie ma świadomości, że postępowanie 
sądowe jest w Polsce dwuinstancyjne (s. 33).
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wymagający, ich oczekiwania będą sprecyzowane i konkretne. Przyszły 

system PPiO musi być na to przygotowany, ponieważ człowiek świadomy 

dostrzega więcej swoich problemów, które powinien rozwiązać (FGI1_IW).

Wprawdzie stan świadomości prawnej obywateli, negatywnie ocenia-

ny przez chyba wszystkich badanych, jest jedną z newralgicznych kwestii 

pojawiających się w wynikach badań, to jednak niektórzy badani zauwa-

żają, że dyskusję nad systemem PPiO i zapotrzebowaniem nań należy roz-

począć od podstawowego pytania o model i zadania państwa. Pytanie, 

które się pojawia w tym kontekście, chociaż nie zawsze jest wprost wy-

rażone przez badanych, brzmi, czy państwo powinno pełnić rolę opiekuń-

czą, czy ograniczać się w swoich zadaniach do niezbędnego minimum: 

Jaki model państwa chcemy tworzyć, w jakim państwie chcielibyśmy żyć, 

czy w państwie skrajnego liberalizmu, czy w państwie opieki socjalnej, 

czy w państwie, które ogranicza te cechy praktycznego kapitalizmu (FGI_

Eksp1). Podjęcie decyzji o kierunku rozwoju państwa będzie skutkować nie 

tylko wzrostem lub ograniczeniem popytu na usługi prawne, lecz przede 

wszystkim odpowiedzialnością spoczywającą na przyszłym systemie PPiO 

za to zapotrzebowanie i jego skalę.

W odniesieniu do kwestii systemowych popyt na usługi prawne jest 

również zależny od jakości obowiązującego w kraju prawa. Badani są 

zgodni, że obserwowane tendencje na tym obszarze są niepokojące – 

przepisy i regulacje prawne wkraczają w coraz więcej sfer życia, są co-

raz bardziej skomplikowane i trudniejsze do zrozumienia, a ów stereo-

typowy „gąszcz przepisów”, przez który obywatel nie jest w stanie prze-

brnąć, staje się realnością: przepisy się tak w Polsce często zmieniają […] 

i trudno jest dla takiego zwykłego obywatela po prostu w tym wszystkim 

się odnaleźć (IW16). I będą skutkować coraz większą bezradnością oby-

wateli w zetknięciu z problemami, a tym samym rosnącym zapotrzebo-

waniem na poradnictwo prawne. Zapotrzebowanie na bezpłatne usługi 

prawne można też ograniczać poprzez wprowadzanie rygorystycznych 

kryteriów dostępu lub rozszerzać, znosząc je, co oczywiście nie będzie 

zmieniać zapotrzebowania jako takiego, ale systemowi PPiO umożliwi 

kontrolowanie jego przepustowości. Wydaje się, że trzy kryteria są bar-

dzo istotne: rozkład terytorialny (gęstość sieci), umiejscowienie punk-

tów poradnictwa i, rzecz najważniejsza, profil osoby mogącej skorzystać 

z bezpłatnych porad.
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Gęsta sieć systemu PPiO i dostępność w sensie przestrzennym, do tego 

połączona z działaniami promocyjnymi i upowszechniającymi, to według 

badanych czynniki zwiększające zainteresowanie poradnictwem. Nato-

miast jej zawężenie, na przykład tylko do poziomu powiatu czy dużych 

miast, będzie dla wielu osób stanowić barierę w dostępności.

Również toczące się w trakcie badania dyskusje pomiędzy badanymi, 

gdzie konkretnie mają znajdować się punkty poradnictwa, pokazują, że 

określone miejsca czy lokalizacje mogą sprzyjać wzrostowi zaintereso-

wania na usługi poradnicze lub być sygnałem odpychającym. I tak, na 

przykład, liczne zastrzeżenia badanych wzbudza pomysł umocowania 

poradnictwa w instytucjach publicznych – w urzędach (ze względu na 

wystąpienie potencjalnej sprzeczności interesów samego urzędu, który 

może występować w wielu sprawach jako strona) czy w ośrodkach po-

mocy społecznej (z powodu potencjalnej stygmatyzacji i powszechnego 

przekonania, że jest to przestrzeń dla osób biednych). Poza tym badani 

akcentują również brak zaufania do instytucji publicznych, które nadal nie 

cieszą się powszechnym szacunkiem wśród obywateli: Musicie zbudować 

większe zaufanie do instytucji publicznych (IW42). Opinię tę potwierdzają 

wyniki badania przeprowadzonego wśród osób niekorzystających z PPiO 

i jego beneficjentów. Pokazują one, po pierwsze, że zaufanie do instytucji 

publicznych jest bardzo zróżnicowane, a po drugie, że ogólnie nie jest ono 

wysokie, i w przypadku osób korzystających jest mniejsze niż w przypadku 

niekorzystających. Kategorią, do której badani mają największe zaufanie, 

jest rodzina, która nie jest zresztą instytucją publiczną, ale jest instytucją 

społeczną (por. wykres 30 w aneksie). Poza tym znaczna większość bada-

nych (ok. dwóch trzecich wszystkich badanych) w swoim postępowaniu 

wobec innych kieruje się ostrożnością, czyli ograniczonym i kontrolowa-

nym zaufaniem (por. wykres 31 w aneksie). 

Ów powszechny brak zaufania do instytucji publicznych przekłada 

się też na stosunek korzystających i niekorzystających do państwa jako 

całości – u około jednej piątej obu typów badanych określenie „państwo” 

wzbudza lęk, obawy, poczucie zagrożenia oraz niechęć. Oczywiście, można 

zauważyć, że wśród około 40% państwo budzi sympatię, szacunek, powa-

żanie oraz spokój, poczucie bezpieczeństwa.
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W ludziach określenie „Państwo” budzi różnego rodzaju uczucia. 

Czy w P. słowo „Państwo” budzi...35

Jednak najwięcej kontrowersji dotyczyło kwestii określenia dostępności 

budowanego systemu PPiO, czyli tego, dla jakich grup i jakich osób miałby 

być on przeznaczony. A wyznaczenie zakresu podmiotowego i nakreślenie 

profilu beneficjenta, który ma prawo korzystać z pomocy, znacznie ograni-

cza potencjalne zapotrzebowanie, zatem jest to bardzo istotne zagadnienie. 

Na poziomie ogólnego pytania, kto powinien mieć możliwość skorzystania 

z nieodpłatnej pomocy, głosy rozkładają się prawie równomiernie, tzn. pra-

35 Pytanie to pochodzi z kwestionariusza Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2007 
afi liowanego przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, dofi nansowanego przez tę instytucję oraz: 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Polską Konfederację Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan, Fundację Batorego, Instytut Filozofi i i Socjologii PAN.

Wykres 38. 
Stosunek emocjonalny 

benefi cjentów do państwa. 
Badanie ogólnopolskie35

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_

OGÓLNOPOLSKA. 
Korzystający N=196, 

niekorzystający N= 854.
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wie połowa dotychczas niekorzystających z poradnictwa uważa, że dostęp 

powinni mieć wszyscy, ale już tylko 32% korzystających jest również tego 

zdania (por. wykres 39). Tym samym ci ostatni są raczej zwolennikami ogra-

niczenia go en bloc do osób ubogich lub osób niezamożnych (56% z nich 

jest tego zdania). To samo dotyczy opinii reprezentowanej zarówno przez 

przedstawicieli instytucji wspierających publicznych (49% uważa, że dostęp 

powinien być maksymalnie otwarty, dla wszystkich, a 46% utrzymuje, że 

należy go ograniczyć do osób doświadczających trudności materialnych, 

biednych), jak i wspierających niepublicznych, chociaż one bardziej skłania-

ją się ku pełnej otwartości systemu (49% z nich uważa, że dostęp powinni 

mieć wszyscy, a 34% ogranicza go do osób ubogich).

Bezpłatna pomoc prawna oznacza, że kosztów jej prowadzenia nie po-

krywają osoby z niej korzystające. Jak P. sądzi, kto przede wszystkim po-

winien mieć możliwość skrzystania z tego rodzaju nieodpłatnej pomocy?

Jednak już w odniesieniu do poszczególnych usług, które system PPiO 

miałby zawierać, jak pokazują badania jakościowe, co do jednej kwestii 

respondenci są zdecydowanie zgodni – na poziomie informacji i edukacji 

system powinien być maksymalnie otwarty, stąd też zazwyczaj pojawia 

się w tym kontekście słowo „wszyscy”. Druga kwestia też nie wzbudza 

większego sporu. Badani, zarówno instytucjonalni, czyli reprezentanci 

usługodawców i instytucji wspierających, jak i do pewnego stopnia oso-

by do tej pory korzystające i niekorzystające z PPiO, widzą konieczność 

zawężenia bezpłatnego poradnictwa w odniesieniu do działania, jakim 

jest porada prawna, i tego, co poza nią wykracza, ujmując rzecz bardzo 

ogólnie, do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Wykres 39. 
Preferowani benefi cjenci 
systemu PPiO, według 
niepublicznych instytucji 
wspierających

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY. 
Instytucje niepubliczne 
N=94.
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Ten wymiar podkreślany jest szczególnie przez osoby korzystające 

z poradnictwa, które wskazują, że pewna grupa, jest w stanie poradzić so-

bie bez niego: przede wszystkim do osób niezamożnych, które mają prob-

lemy finansowe, osoby biedniejsze, które potrzebują pomocy finansowej 

(B_IDI7); dla słabo zarabiających obywateli […] jak ktoś ma finanse, to może 

sobie prywatnie prawników wynajmować (B_IDI17). 

Jednak ogląd, zakładający ograniczenie systemu poradnictwa do ka-

tegorii osób doświadczających trudnych sytuacji materialnych, jest po-

wszechny zarówno u usługodawców: im ktoś bogatszy, tym ma większą 

możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy (FGI1_IP), dla osób, które 

generalnie nie są zbyt majętne (BOK13), jak i u przedstawicieli instytucji 

wspierających: są to osoby, które są niezamożne, których nie stać na to, 

żeby pójść do prawnika (IW34). Powszechność przekonania o konieczności 

stosowania kryterium dochodowego nie oznacza oczywiście, że w bada-

niach nie pojawiały się stanowiska podkreślające, że również na etapie 

konsultacji i porady system powinien być ogólnodostępny i nieograniczo-

ny kryteriami dochodowymi. 

Bezpłatna pomoc prawna oznacza, że kosztów jej prowadzenia nie 

pokrywają osoby z niej korzystające. Jak P. sądzi, kto przede wszystkim 

powinien mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej 

pomocy?

Natomiast wątpliwości, zastrzeżenia i obiekcje wzbudza kwestia, jak 

owe trudne sytuacje materialne definiować, jakie kryteria stosować, co 

Wykres 40. 
Preferowani benefi cjenci 

systemu PPiO, według 
publicznych instytucji 

wspierających

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY. Instytucje 

publiczne N=350.
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one w praktyce oznaczają. Można stwierdzić, że sami badani pozostają 

wobec tego dylematu bezradni, a ich wypowiedzi tracą kategoryczny cha-

rakter, co skutkuje nikłą gotowością do podawania konkretnych wskazówek: 

trudne pytanie, nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, teraz na gorąco 

myślę, jakby to mogło wyglądać (IW28). Propozycja wprowadzenia kryte-

rium dochodowego spotkała się z generalną aprobatą, ale już brakowało 

zgody co do tego, na jakim poziomie owo kryterium niezamożności po-

winno być wyznaczane, jakie miary stosować: czy minimum socjalnego, 

czy progu uprawniającego do uzyskania pomocy socjalnej czy wprowa-

dzić jeszcze jakieś inne, bowiem: chodzi też o to, żeby nie wykluczać in-

nych obywateli (FGI2_IP). Owe wątpliwości badanych są bardzo naturalne, 

ponieważ w polskiej praktyce statystycznej36 funkcjonują co najmniej trzy 

miary wyznaczania linii ubóstwa, które zupełnie inaczej określają krąg lu-

dzi ubogich.

Poza tym niektórzy badani podkreślali, że wprowadzenie kryteriów 

dochodowych dla poradnictwa zamknie automatycznie dostęp do po-

rady dotyczącej spraw nietypowych, niepowszechnych i pomocy przy 

rozwiązywaniu problemów, które występują niezależnie od poziomu 

zamożności danej osoby, np. przemocy domowej, mobbingu w miejscu 

pracy. Ponadto nie można wykluczyć sytuacji losowych, które będą wyma-

gać interwencji prawnej. Ogólna propozycja badanych, po uwzględnieniu 

wszystkich wyjątków, sytuacji nietypowych i niepowszechnych, rysuje się 

wobec tego tak, że system poradnictwa oprócz sprawdzania kryterium 

dochodowego powinien zawierać też swoiste „wypustki” dla tych innych 

możliwości i ograniczenia dochodowe nie powinny być brane pod uwagę.

3.4.3. Problem wykluczenia prawnego

Kategorią, która rzadko w sposób bezpośredni i dosłowny pojawiała 

się w wypowiedziach badanych, ale została przez nich opisana i zidenty-

fikowana, jest wykluczenie prawne. Badani wprawdzie nie posługiwali się 

tym określeniem, ale opisując i analizując sytuacje beneficjentów i porad-

nictwa, dosyć trafnie wyróżnili jego desygnaty. 

W literaturze przedmiotu znajdują się liczne definicje wykluczenia 

prawnego. Wyróżniają one zasadniczo dwie kwestie, mianowicie równość 

wobec prawa i równość w prawie. W takim ujęciu tworzone i stosowane 

36 Obecne w badaniach GUS-u.
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względem obywateli prawo, poprzez zawarte w nim regulacje i zapisy, sta-

je się czynnikiem wykluczającym. A zmiany w obrębie prawa będą również 

pociągały za sobą zmiany w sytuacji osób, których to prawo dotyczy, czyli 

będą bądź pogłębiały sytuację wykluczenia, bądź ją znosiły37.

Jednak wykluczenie prawne może występować nie tylko jako rezultat 

nieprzestrzegania zasady równości i charakteru prawa, ale też może wyni-

kać z możliwości, jakimi dysponują jednostki, co do jego stosowania i po-

sługiwania się nim w życiu codziennym. I na ten aspekt przede wszystkim 

zwracali uwagę badani. Wskazywali w swoich wypowiedziach na przypad-

ki osób lub grup społecznych, które ze względu na sytuację życiową mają 

utrudnione możliwości posługiwania się prawem i w związku z tym tracą 

dostęp do określonych dóbr, zasobów, usług czy instytucji społecznych.

Rozumienie wykluczenia prawnego przez badanych bliskie jest zatem 

rozumieniu wykluczenia społecznego sensu stricto, te dwa pojęcia stają 

się w ich perspektywie tożsame. Punktem wyjścia bowiem do powstania 

wykluczenia prawnego czynią zazwyczaj wykluczenie społeczne38, cho-

ciaż mają kłopoty z określeniem, co jest przyczyną czego, a co skutkiem. 

W swoich wypowiedziach uwzględniają obydwa warianty – wykluczenie 

37 Por. A. Kojder, Wykluczenie prawne jako fakt społeczny [w:] A. Turska (red.), Prawo i wykluczenie. 
Studium empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010; A. Kojder, Dyskretne formy wyklucze-
nia prawnego [w:] M. Jarosz (red.), Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, Ofi cyna 
Naukowa, Warszawa 2008; M. Łojkowska, Wykluczenie prawne [w:] R. Szarfenberg (red.), Ubóstwo 
i wykluczenie społeczne w Polsce, Kampania przeciw Homofobii, Warszawa 2011.
38 Kategoria wykluczenia społecznego weszła do języka naukowego, a następnie potocznego 
w związku z dylematami odnoszącymi się do defi niowania sfery ubóstwa, gdy okazało się, że dotych-
czasowe defi nicje ubóstwa nie oddają w pełni sytuacji, w której znajdują się osoby biedne. Wyklucze-
nie społeczne należy dzisiaj do pojęć powszechnie używanych, choć nie oznacza to istnienia zgody, 
co do jego statusu. Głównie dlatego, że obejmuje wiele zjawisk społecznych. Odnoszą się one jednak 
mniej lub bardziej do doświadczenia biedy, które stanowi dla nich wspólny mianownik; dla niektórych 
zresztą wykluczenie społeczne jest synonimem biedy. Wykluczenie społeczne dotyczy takich kwestii 
i problemów, które wynikają przede wszystkim z zakwestionowania przynależności jednostki lub gru-
py (osoba wykluczona traci status przynależności) do społeczeństwa. Owa przynależność związana 
jest z takimi zjawiskami jak: ograniczenie lub załamanie się relacji społecznych (w ekstremalnych 
przypadkach pełna izolacja społeczna), brak uprawnień lub trudności z ich egzekwowaniem i reali-
zacją (rzeczywista wartość posiadanych uprawnień), utrudniony dostęp do zasobów i instytucji życia 
społecznego, które umożliwiają osiągnięcie społecznie uznawanych celów życiowych, niepełna lub 
ograniczona partycypacja społeczna. W takim ujęciu wykluczony jest osobą doświadczającą biedy, 
funkcjonującą w określonej izolacji społecznej, niekorzystającą ze swoich uprawnień i przywilejów, 
ale też działań instytucji i usług (dóbr) publicznych, nieuczestniczącą w życiu społecznym. Owe defi -
nicyjne desygnaty kategorii wykluczenia bardzo trudno jest jednak zoperacjonalizować, a próby takie 
wywołują wiele kontrowersji (por. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wyklucze-
nie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPSS, Warszawa 2005; I. Topińska, (red.), Pomiar ubóstwa. 
Zmiany koncepcji i ich znacznie, IPSS, Warszawa 2008). Co nie oznacza oczywiście, że próby takie 
nie są podejmowane, i tak Hilary Silver wyróżniła na przykład w jednym ze swoich tekstów dwa-
dzieścia trzy kategorie społeczne zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym ze względu na 
niekorzystne położenie, por. H. Silver, Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of 
Social Exclusion [w:] G. Rogers, Ch. Gore, J. B. Figueiredo (red.), Social Exclusion: Rhetoric, reality, 
responses, Institute of International Labour Studies, Geneva 1995, s.74–75.
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społeczne związane m.in. ze słabymi kompetencjami społecznymi prowa-

dzi do wykluczenia prawnego, ale może być też tak, że wykluczenie praw-

ne, oznaczające brak podstawowej wiedzy, kompetencji prawnych, powo-

duje, że jednostka zaniedbuje rozwiązanie jakiejś sprawy i w konsekwencji 

wpada do kategorii wykluczenia społecznego. Jednak można zauważyć, 

że badani silniej przekonani są, że to wykluczenie społeczne determinuje

wykluczenie prawne. To pierwsze postrzegają jako zamykające drogę do 

informacji, wsparcia prawnego, instytucji sądowniczych i tym samym 

prowadzące do wykluczenia prawnego, co przyczynia się do utrwalania 

sytuacji wykluczenia społecznego. W wyniku tych wzajemnych zależności 

tworzy się mechanizm błędnego koła.

Dlatego też niektóre instytucje, czy to usługodawcze, czy wspierające, 

koncentrują się właśnie na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

jako takiemu, traktując poradnictwo prawne jako jedynie instrument 

pomocniczy w wychodzeniu z tegoż wykluczenia: jest to organizacja po-

zarządowa, która zajmuje się głównie niesieniem pomocy osobom zagro-

żonym wykluczeniem (IP_ IDI21_NGO1); skoncentrowaliśmy się na walce 

z wykluczeniem społecznym dzieci, młodzieży i osób starszych (IW37); 

w [nazwa] jak mają priorytet zapobiegania wykluczeniu społecznemu, to 

też jako jedno z narzędzi uznają dostarczenie poradnictwa (IW19).

Poza tym badani bardzo często, określając zarówno obecnych, jak 

i przyszłych adresatów systemu PPiO, wskazują na doświadczenie przez 

nich sytuacji wykluczenia społecznego jako decydującej o dostępie do 

bezpłatnej porady prawnej: Społeczeństwo to […], które znajduje się jak 

gdyby prawie na marginesie, czy jest na marginesie, czy jest przed wyklu-

czeniem społecznym, czy w trakcie, czy już jest wykluczone społecznie, 

ono musi dostać takie wsparcie fachowe (IP_ IDI5_P2).

Owych deklaracji podmiotów PPiO, koncentrujących się przede wszyst-

kim w swojej aktywności na grupie osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przynajmniej częściowo, nie potwierdzają 

wyniki badań beneficjentów dotychczasowego poradnictwa. Przygląda-

jąc się portretowi osób korzystających z poradnictwa, trudno byłoby je 

zaliczyć do kategorii wykluczonych społecznie. Są to osoby raczej dobrze 

wykształcone, pracujące (w tym w większości przypadków posiadające 

zatrudnienie stałe), żyjące na średnim lub dobrym poziomie materialnym, 

czyli niedoświadczające sytuacji ubóstwa i nieodczuwające trudności 

materialnych (w dwóch trzecich gospodarstw dochody przekraczają dwa 
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tysiące złotych). Badani korzystający z PPiO, to również w przeważającej 

mierze osoby niedoświadczające niepełnosprawności czy choroby i raczej 

nieborykające się z tym problemem wśród swoich bliskich. Poza tym ko-

rzystające z Internetu (serwisy, portale internetowe) i mające stały dostęp 

do niego, słuchające radia i oglądające telewizję. Mające zatem dostęp do 

informacji upowszechnianych w sferze publicznej. Również ich aktywność 

społeczna, choć bardzo niska, nie odbiega od typowego wzorca aktywno-

ści w Polsce39, jak również częstotliwość kontaktów międzyludzkich nie 

daje podstaw do twierdzenia o ich izolacji społecznej czy funkcjonowania 

poza sieciami więzi społecznych40. 

Na podstawie powyższych cech trudno byłoby stwierdzić, że dotych-

czasowi beneficjenci PPiO to osoby, które można zidentyfikować jako 

wykluczone społecznie, de facto nie spełniają żadnego z warunków czy 

kryteriów tej kategorii. Jest wręcz przeciwnie, są to zazwyczaj osoby, 

które dają się scharakteryzować jako zaradne i wykorzystujące PPiO 

jako jedną z form dostępnej im pomocy. Jest to zgodne z przedstawio-

nym w przypisie 38. opisem wykluczenia społecznego. Mianowicie, jeśli 

PPiO potraktujemy jako instytucję życia społecznego, to dostęp do niej, 

jak do każdej innej instytucji czy usługi, będzie utrudniony dla osób wy-

kluczonych społecznie, co doprowadzi do tego, że nie będą z niej korzy-

stać. I to z różnych powodów (brak wiedzy, świadomości, technicznych 

możliwości, strachu, wstydu). Jest to oczywiście paradoks polegający na 

tym, że działania, które, jak wynika z deklaracji przedstawicieli usługodaw-

ców, skierowane są do wykluczonych, w efekcie nie są dla nich dostępne, 

a w każdym razie, ów dostęp nie jest na tyle drożny i otwarty, by mogli lub 

chcieli z poradnictwa korzystać.

Ważnym atrybutem wykluczenia prawnego staje się, według bada-

nych, świadomość prawna obywateli. Brak wiedzy, informacji, ale prze-

de wszystkim świadomości zarówno istniejących przepisów i procedur 

prawa, jak i własnych obowiązków i uprawnień, jest istotnym warunkiem 

powodującym wykluczenie. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim osób 

wykluczonych społecznie, które, według badanych, ze względu na swoją 

sytuację materialną, nieuczestniczenie w życiu społecznym i publicznym 

nie korzystają z systemu prawnego tak, jak powinny i mogłyby: to są oso-

39 Por. R. Boguszewski, Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, Komunikat CBOS nr 
4598, Warszawa 2012
40 Por. K. Kowalczuk, Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne, Komunikat CBOS nr 4673, 
Warszawa 2012.
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by bardzo mało świadome swoich praw, bardzo mało świadome swoich 

możliwości. One trafiają do nas w takim momencie, że często się nie da nic 

zrobić (IP-IDI24_NGO4), osoby, które są wykluczone czy zagrożone właś-

nie mają tego typu problemy, bo jeżeli jest eksmisja, to też dostaje się 

eksmisję na podstawie czegoś, jest to napisane, a właśnie jest problem ze 

zrozumieniem (IW26). 

Badani dostrzegają również, że kłopoty z wiedzą i świadomością praw-

ną dotykają również osób niekoniecznie zaliczanych do wykluczonych 

społecznie lub takim wykluczeniem zagrożonych. I właśnie, ze względu na 

brak rozeznania co do własnych możliwości działań prawnych, mogą one 

wkrótce do tej grupy się zaliczać: w obliczu prawa wszyscy nieprawnicy 

są w dużej mierze bezradni (IP_ID33_S3). Niska świadomość prawna może 

być rezultatem różnych słabości odnoszących się do jakości polskiego 

prawa, czyli wspominanej przez badanych nieprzejrzystości, niespójności 

przepisów i regulacji czy ich nadmiaru.

Spoglądając na wyniki badania przeprowadzonego wśród osób korzy-

stających i niekorzystających z PPiO dotyczące ich wiedzy i świadomości 

prawnej (składało się z piętnastu twierdzeń), niepokój może budzić dość 

duża liczba odpowiedzi „nie wiem”, jak również odpowiedzi błędnych, 

a różnice pomiędzy korzystającymi i niekorzystającymi nie są znaczące. 

Świadczy to właśnie o niezbyt dobrym rozeznaniu badanych w sprawach 

prawnych, znajomości przepisów i swoich możliwości prawnych. Warto 

zauważyć, że osoby niekorzystające z PPiO znacznie częściej niż korzysta-

jące wybierały odpowiedzi, w których przyznawały się do swojej niewie-

dzy, co może świadczyć o tym, że nie mają one ugruntowanego stanowi-

ska w wielu sprawach, ale też są bardziej świadome swoich niekompeten-

cji. Natomiast osoby korzystające być może nadmiernie przeszacowują 

swoją wiedzę, udzielając odpowiedzi zdecydowanych – tak lub nie, co nie 

oznacza oczywiście, że ich wiedza jest prawdziwa.

Część pytań dotyczyła wiedzy odnoszącej się do kwestii związanych ze 

stanem prawnym jako takim (zasad prawa): twierdzenia 1–5, a część – wie-

dzy o swoich uprawnieniach i możliwościach działania: twierdzenia 6–15. 

Co do różnic między korzystającymi a niekorzystającymi w odniesieniu do 

wiedzy o zasadach prawnych nie daje się zauważyć prawidłowości, we-

dług której jedna z grup wykazywałaby się lepszym ogólnym rozeznaniem. 

Różnice dotyczą jedynie poszczególnych twierdzeń, na przykład: 32% ko-

rzystających i 42% niekorzystających twierdzi, że najważniejszym źródłem 
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prawa w Polsce są rozporządzenia (czyli więcej prawidłowych odpowiedzi 

wśród niekorzystających), ale 49% korzystających i 38% niekorzystających 

nie zgadza się z tym, że urząd gminy może zamknąć szkołę, nawet jeśli nie 

zgadzają się rodzice dzieci, które do niej chodzą (w tym przypadku więcej 

prawidłowych odpowiedzi wśród korzystających).

W odniesieniu do twierdzeń mówiących o uprawieniach obywateli 

można natomiast stwierdzić, że obydwie grupy – korzystający i niekorzy-

stający z PPiO – wykazują się bardzo zbliżoną ogólną świadomością swo-

ich uprawień (prócz twierdzenia dotyczącego zwoływania zgromadzeń 

publicznych bez zezwolenia urzędu gminy), a liczba wskazań nieprawid-

łowych daje przesłanki do oceniania owej świadomości dość negatywnie 

i formułowania wniosku o niskim jej poziomie. Jednak warto też podkre-

ślić, że na podstawie tych pytań i rozbieżności nie powinno się wysnuwać 

zbyt daleko idących wniosków, gdyż wspomniane pytania miały złożony 

(lub akademicki) charakter i prawidłowe odpowiedzi nie muszą być oczy-

wiste nawet dla osoby o dużej świadomości prawnej41.

Świadomość prawna odnosi się według badanych również do samego 

dochodzenia przysługujących praw i podejmowania możliwych działań 

w tym zakresie. Z wypowiedzi badanych można wnioskować, że w spo-

łeczeństwie polskim raczej nie ma tendencji do nadużywania wymiaru 

sądowniczego i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej: w polskim 

sposobie myślenia nie mamy takiego automatyzmu, że mi się należy, to 

pójdę walczyć o swoje. I nie mówię tu o postawie „a mi się wszystko na-

leży”, tylko że jako obywatel, obywatelka mam pewne prawa i chcę, żeby 

one były respektowane (IW43). Według badanych, wynika to w dużej mie-

rze z braku zaufania do formalnych, urzędowych procedur, ale również 

z niezbyt pozytywnej oceny wymiaru sprawiedliwości i jego instytucji. 

Wniosek badanych znajduje potwierdzenie w badaniach ogólnopolskich, 

które pokazują, że po pierwsze bezpośredni kontakt z sądem miała zale-

dwie jedna piąta obywateli, a 61% wszystkich wystawia polskiemu wy-

miarowi sądowniczemu negatywną ocenę42. Ta negatywna ocena wynikać 

może z przekonania obywateli, że instytucje wymiaru sprawiedliwości 

nadużywają władzy, są podatne na korupcję i naciski polityczne, prowa-

41 S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport 
cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 48. http://isp.org.pl/uploads/fi lemana-
ger/pliki/poradnictwo/RaportISPBenefi cjencifi nal16.04.13.pdf, dostęp 11.06.2013 r.
42 R. Boguszewski (opr.), O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Pol-
sce, BS/5/2013, CBOS, Warszawa 2013.
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dzone przez nich postępowania są przewlekłe, a stosunek do klienta cha-

rakteryzuje się arogancją43.

43 E. Łojko, Działalność zawodowa prawników a wykluczenie prawne [w:] A. Turska (red.), Prawo 
i wykluczenie. Studium empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Wykres 41. 
Świadomość prawna 
respondentów. Badanie 
ogólnopolskie 
– korzystający

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_
OGÓLNOPOLSKA. 
Korzystający N=196. 

Odczytam P. teraz kilka stwierdzeń. Proszę powiedzieć, które z nich są, 

P. zdaniem, prawdziwe, a które nieprawdziwe?
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Tak rozumiane wykluczenie prawne oznacza, że wykluczające nie jest 

prawo jako takie, ale dostęp do niego – świadomość, wiedza, informacje 

o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ów dostęp, według bada-

nych, zależy jeszcze od jednej kwestii, a mianowicie związany jest z ko-

niecznością ponoszenia kosztów, a zakres usług prawnych, jak wszyscy 

Wykres 42. 
Świadomość prawna 

respondentów. Badanie 
ogólnopolskie 

– niekorzystający

Źródło: F2F_
BENEFICJENCI_

OGÓLNOPOLSKA. 
Niekorzystający N=854. 

Odczytam P. teraz kilka stwierdzeń. Proszę powiedzieć, które z nich są, 

P. zdaniem, prawdziwe, a które nieprawdziwe?
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wiemy, jest bardzo drogi (FG2_IW). Dostęp uwarunkowany jest zatem tym, 

czy dana osoba jest w stanie ponieść koszty na własną ochronę prawną, 

czy nie. Dlatego też tak silnie, według badanych, wykluczenie prawne 

związane jest z wykluczeniem społecznym i odnosi się przede wszystkim 

do osób pozostających w deprywacji materialnej: jak czasem nie starcza 

od pierwszego do pierwszego, to gdzie jeszcze tutaj dać pieniądze na ja-

kiegoś tam prawnika (B_IDI4). Chociaż, jak również zauważają niektórzy, 

ludzi nie stać na prawników (B_IDI11), i to nie tylko biednych, ale również 

żyjących znacznie powyżej linii ubóstwa.

3.4.4. Usługi poradnictwa a nowe technologie

W kontekście zmian i przeobrażeń, które następują w obszarze ko-

munikowania społecznego, istotna staje się kwestia rozszerzenia po-

Wykres 43. 
Formy świadczenia 
usług PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY, obliczenia: 
Piotr Zimolzak. Różnice 
między grupami istotne 
statystycznie na poziomie 
0,01.

W jaki sposób świadczycie Państwo swoje usługi? Proszę wymienić 

wszystkie rodzaje udzielania porad, informacji, jakie są stosowane 

w Państwa instytucji/organizacji.
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radnictwa na możliwe i dostępne sposoby komunikowania się. Przede 

wszystkim badania pokazały, że dotychczasowa działalność poradnicza, 

chociaż nadal opiera się przede wszystkim na procedurze przyjścia klien-

ta do biura czy punktu poradniczego, to wykorzystuje wszystkie możliwe 

instrumenty związane z docieraniem do beneficjentów i kontaktowaniem 

się z nimi. Dotyczy to zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych, 

choć te drugie wydają się być bardziej otwarte na korzystanie z nowych 

technologii. To samo zresztą dotyczy działalności biur obsługi interesan-

tów w sądach. Choć można z poniższego zestawienia wywnioskować, że 

usługodawcy preferują bardziej zindywidualizowane formy kontaktu, 

dopuszczające bezpośrednią styczność, chociaż nie zawsze rozpoznawal-

ność, pomiędzy beneficjentem i usługodawcą.

Stosowanie i wykorzystywanie nowych technologii nie oznacza jed-

nak, że badani nie widzą zagrożeń i niebezpieczeństw, które się z nimi 

wiążą. Nie podchodzą do nich zupełnie bezkrytycznie, a wręcz odwrotnie, 

z pewną dozą ostrożności, co skutkuje tym, że często warunkują ich uży-

cie w zależności od rodzaju usługi i sprawy. Ogólnie można stwierdzić, że 

badanym towarzyszy przekonanie, że im bardziej złożona sprawa i rodzaj 

usługi, tym bardziej sposób kontaktu zostaje ograniczony do bezpośred-

niego typu face to face.

Natomiast na poziomie podstawowym poradnictwa, czyli udzielania 

informacji, można wykorzystywać wszystkie dostępne sposoby kontak-

tu, co potwierdzają deklaracje badanych usługodawców, poparte ich 

doświadczeniami: dostają ją w formie ustnej, aczkolwiek zdarzały się 

też odpowiedzi czysto mailowe z tego powodu, że przyszła pani, która 

zapytała na darmowej poradzie, powiedziała, że jest osobą bezrobotną, 

korzysta tam z jakichś możliwości, jakichś tam funduszy i chciała otwo-

rzyć sobie przedszkole bodajże czy żłobek. No więc, żeby być rzetelnym 

w tym wypadku, trzeba jej wymienić ileś tam warunków, które ona musi 

spełnić. W związku z czym zostawiła swoje pytania, wysłała je na maila, 

prawnik u nas to przygotował i zostało jej to wysłane drogą mailową (IP_

IDI20_KP1). Wykorzystywanie telefonicznych, e-mailowych czy tradycyjnie 

listownych form komunikowania jako uzupełnienia kontaktów bezpośred-

nich jest korzystne głównie z punktu widzenia beneficjenta i zwiększa do-

stępność poradnictwa, jak również szybkość otrzymania wiedzy, poza tym 

umożliwia skorzystanie z pomocy tym grupom, które nie mają realnych 

możliwości fizycznego przyjścia do instytucji poradniczej (niepełnospraw-
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nym, mieszkańcom wsi, osadzonym w zakładach karnych, cudzoziemcom 

w ośrodkach strzeżonych) i dla wielu osób będzie to jedyna metoda uzy-

skania takiej pomocy. Badani zdają sobie sprawę z tego, że w pewnych sy-

tuacjach wykorzystywanie nowych technologii jest nieodzowne i kontakt 

bezpośredni nie może być jedyny i obligatoryjny.

Jednak dla instytucji świadczącej pomoc może to powodować kompli-

kacje natury organizacyjnej, ponieważ te formy udzielania informacji by-

wają bardziej czasochłonne, wymagają posiadania odpowiedniego zaple-

cza sprzętowego, utrudniają weryfikowanie klientów, jak też zwiększają 

obciążenie zadaniami, dlatego też niektóre rezygnują z tego powodu. Jak 

pokazują badania jakościowe, nie wszyscy usługodawcy, nawet ci, którzy 

wykorzystują nowe technologie, są do nich w pełni przekonani: kiedyś 

próbowaliśmy z komunikatorami, ale, ale to jest o tyle skomplikowane, że 

no jednak ten prawnik jest w określonych godzinach zawsze (IP_IDI13_P10). 

Stosowane technologie stanowią zatem na razie w praktyce poradniczej 

ciekawostkę, dodatek do przyjętych tradycyjnych form komunikacji i ra-

czej nic nie wskazuje, żeby rola nowych technologii miała się zmienić.

Badani wskazują też na wykluczającą funkcję nowych technologii 

w poradnictwie, ponieważ używanie ich często związane jest z odpowied-

nim statusem materialnym. Mówiąc o nowych technologiach, rozmówcy 

odnoszą się do zjawiska wykluczenia cyfrowego dotykającego przeważ-

nie osoby biedne, ale też zamieszkujące tereny pozbawione dostępu do 

sieci internetowych oraz osoby starsze. Zatem wykluczenie to odnosi się 

nie tylko do możliwości finansowych osób, lecz także ich kompetencji 

społecznych związanych z umiejętnością prawidłowego wykorzystywa-

nia nowych technologii. Przyjmując tę perspektywę, badani zauważają, że 

przejście z poradnictwa świadczonego w sposób bezpośredni na poradni-

ctwo wirtualne spowoduje, że część osób utraci do niego dostęp.

Jak już wspomniałam, wśród badanych pojawiły się też głosy, że uży-

teczność nowych technologii kończy się na udzielaniu informacji i wszyst-

ko to, co nie jest abstrakcyjnym, uogólnionym i de facto anonimowym 

przekazywaniem informacji, powinno być ograniczone do kontaktu bez-

pośredniego: jeśli ja otwieram dyżur telefoniczny i zakładam, że może 

się zgłosić każda osoba w sprawie prawnej dotyczącej dziecka, to ja nie 

sprawdzam, czy to jest sprawca, ofiara, dziadek, wujek, sąsiadka, tylko ja 

jej udzielam informacji prawnej zgodnie z moją wiedzą. Koniec kropka. 

Przyjmuję ją do siebie i dalej prowadzę, udzielam porady prawnej, pomocy 
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prawnej, po spełnieniu pewnych już kryteriów (FGI2_IP). Porada w takim 

rozumieniu jest sprofilowana i wymaga pochylenia się nad konkretną 

sprawą, problemem, z którym przychodzi klient i dogłębnej jego analizy. 

Oprócz tego konieczne jest zapoznanie się z dokumentacją i przeprowa-

dzenie szczegółowej rozmowy z klientem, podczas której problem jest 

weryfikowany. Chociaż badani są w stanie wyobrazić sobie taką procedu-

rę przy wykorzystaniu nowych technologii, to jednak będą ją traktować 

jako ułomną, niepełną i osobisty [kontakt] byłby zdecydowanie lepszy 

(FGI2_IP). 

3.4.5. Świadomość istnienia poradnictwa wśród badanych a upowszechnianie informacji 

o działaniach usługodawców PPiO

Badania pokazały, że świadomość istnienia poradnictwa jest raczej 

fragmentaryczna niż całościowa, co dotyczy wszystkich grup badanych, 

a w tym paradoksalnie również samych usługodawców. Po analizie mate-

riałów badawczych wyłania się obraz poradnictwa jako suma indywidual-

nych inicjatyw, gdzie poszczególni partnerzy w dużej mierze koncentrują 

się głównie na swoich działaniach i obszarach zainteresowań. Trudno jest 

zatem mówić o istnieniu obecnie systemu poradnictwa, skoro poszczegól-

ne jego elementy słabo się nawzajem identyfikują. 

I tak, usługodawcy poradnictwa, wprawdzie potrafią wymienić insty-

tucje, które także je świadczą, ale ich lista nie jest ani długa, ani zbyt zróż-

nicowana. Pogłębione badanie przeprowadzone wśród usługodawców 

również pokazuje, że zdolność do wymieniania podmiotów prowadzących 

analogiczną działalność jest niska. Jedynie powiatowe centra pomocy 

rodzinie wśród podmiotów publicznych oraz organizacje pozarządowe 

wśród podmiotów niepublicznych są w stanie wskazać bogactwo swoich 

potencjalnych partnerów instytucjonalnych i dość szeroko nakreślić za-

kres środowiska poradniczego. Nie dziwi zatem, że to te dwa podmioty są 

też najczęściej wskazywane jako instytucje świadczące poradnictwo, co 

świadczy o ich największej rozpoznawalności w środowisku, przy czym 

powiatowe centra pomocy rodzinie wyprzedzają w tym przypadku pozo-

stałe instytucje.

Podobnie rzecz ma się z instytucjami wspierającymi, o czym mowa 

była w podrozdziałach 3.3.1 i 3.3.3. Przytaczając główne konkluzje, przypo-

mnieć trzeba, że wiedza instytucji wspierających co do funkcjonowania 
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systemu poradnictwa i jego poszczególnych podmiotów jest niezwykle 

powierzchowna i pobieżna, odwołująca się raczej do uogólnionych sche-

matów, wyobrażeń i osobistego doświadczenia, niż bazująca na kon-

kretnych faktach, informacjach czy wynikach systematycznych badań. 

Oprócz tego częstą praktyką stosowaną przez instytucje wspierające jest 

udzielanie pomocy poszczególnym podmiotom nie ze względu na ich dzia-

łalność poradniczą, ale na ich działania skierowane do określonych grup 

społecznych czy dotyczące innych problemów społecznych. To oczywiście 

nie powoduje, że wzrasta świadomość istnienia poradnictwa, jego istoty 

i problemów, z którymi się zmaga.

Badania pokazują, że grupą o najbardziej rozbudowanej świadomo-

ści w odniesieniu do działań podejmowanych przez podmioty z systemu 

poradnictwa są jego beneficjenci. W świetle przeprowadzonych badań ja-

kościowych osoby korzystające nie miały szczególnych trudności ze zna-

lezieniem miejsca, gdzie mogłyby otrzymać informację lub poradę: mniej 

więcej wiedziałem, gdzie mam zgłosić się, by uzyskać pomoc (B_IDI25), jak 

człowiek pod ścianą stoi, to nie ma mocnych, żeby nie próbował czegokol-

wiek (B_IDI1), nie szukałem superdługo, po prostu się trochę popytałem 

(B_IDI5). Jednak głównym źródłem informacji są przede wszystkim znajomi 

i rodzina, zatem dotarcie do instytucji poradniczych związane jest z funk-

cjonowaniem beneficjenta już w pewnej, nieformalnej sieci wsparcia44, 

a jego indywidualna świadomość jest odbiciem świadomości zbiorowej 

jego otoczenia. Poza tym beneficjenci czerpią swoją wiedzę o instytucjach 

poradniczych z Internetu, wskazując, że jest to jedno ze źródeł pozyskiwa-

nia informacji, oprócz oczywiście mediów tradycyjnych, jak radio, telewi-

zja, prasa (por. wykres 44). Jednak te źródła informacji są znacznie rzadziej 

wykorzystywane niż wiedza, którą mogą się podzielić z potrzebującym 

pomocy osoby z jego otoczenia.

Przedstawiciele instytucji usługodawczych zdają się przeszacowywać 

znacznie Internet jako kanał docierania do beneficjentów, szczególnie 

usługodawcy niepubliczni – 48% usługodawców publicznych i 62% nie-

publicznych w badaniu ogólnopolskim twierdzi, że dociera z informacją 

o możliwości skorzystania ze swoich usług przez Internet.

44 Por. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Nieformalne sieci wsparcia ludności żyją-
cej w biedzie (na wsi i w małym mieście), „Polityka Społeczna” 2006, nr 11–12, s. 56–60, oraz 
W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, P. Kubicki, P. Broda-Wysocki, P. Błędowski, Państwo, 
samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społeczne-
go, Raport z badań, IPiSS, Warszawa 2007. 
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Powody niskiego stanu świadomości społecznej odnoszącej się do po-

radnictwa można analizować, według badanych, na dwóch płaszczyznach. 

Po pierwsze, obecnie w Polsce system poradnictwa znajduje się w fazie 

budowy i póki co w formie szczątkowej. Jeśli jakiś obiekt nie istnieje, to 

naturalnie świadomość dotycząca go będzie również niska. Jednak więk-

szość badanych skłania się ku poglądowi, że wprawdzie system porad-

nictwa nie jest szczególnie rozbudowany, to jego grzechem głównym 

jest zaniechanie działań promocyjnych i upowszechniających wiedzę 

o działalności podmiotów poradnictwa: nie przypominam sobie żadnej 

kampanii społecznej (IW43). Badani podkreślają w tym względzie, że za-

równo organizacje świadczące poradnictwo, jak i instytucje wspierające, 

koncentrując się na działaniach i praktykach, pomijają niejako te, które, 

według nich, nie są w sposób bezpośredni związane z popularyzowaniem 

i samego poradnictwa, i działających podmiotów. Skutkuje to tym, że in-

stytucje nie wiedzą o swoich działaniach nawzajem i wobec tego nawet 

nie próbują nawiązywać współpracy. Jednocześnie stanowi to barierę dla 

potencjalnych beneficjentów, szczególnie tych o niskim kapitale kultu-

rowym i społecznym, czyli nieposiadających odpowiednich kompetencji 

Skąd dowiedział/-a się P. o możliwości uzyskania pomocy (informacji)?

Wykres 44. 
Źródła pozyskanej 

informacji na temat PPiO 
przez osoby korzystające

Źródło: 
F2F_OGÓLNOPOLSKA; 

F2F_BENEFICJENCI.
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i umiejętności społecznych, którzy z różnych powodów mają ograniczony 

dostęp do informacji: wiele osób nawet nie wie, że jest coś takiego […] gdy-

by było bardziej nagłośnione, to byłby naprawdę, mówiąc kolokwialnie, 

dziki tłum ludzi chętnych, bo jest bardzo duża potrzeba (IW46).

Powyższe wnioski, odnoszące się do ograniczonego stanu świadomości 

badanych w odniesieniu do analizowanych kwestii, nie oznaczają jednak, 

jak pokazują badania, że instytucje poradnicze nie prowadzą działalności 

upowszechniającej i propagującej PPiO. Jest wręcz odwrotnie, działalność 

taka jest podejmowana, ale prawdopodobnie jej skala i zakres są niewy-

starczające, koszty bowiem związane z promocją i informacją należą do 

najmniej ważnych, nie są zaliczane do głównych pozycji w budżecie, i to 

zarówno wśród instytucji publicznych, jak i niepublicznych.

 

Jakie są główne pozycje kosztów prowadzenia poradnictwa? 

Proszę wskazać trzy największe pozycje kosztowe spośród tych, 

które za chwilę P. przeczytam.

Wynikać to oczywiście może też z tego, że na działania promocyjne 

trudno jest zdobyć fundusze (często nie są postrzegane jako aktywności 

Wykres 45. 
Koszty prowadzenia 
poradnictwa

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-
-kwadrat).
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stricte merytoryczne, zatem grantodawcy unikają ich finansowania). Skut-

kiem będzie zatem zaniedbywanie i niska intensywność działań promo-

cyjnych, brak całościowych strategii promocyjnych, traktowanie takiej 

aktywności jako dodatkowej, a nie równorzędnej w porównaniu z typową 

działalnością poradniczą.

Niektóre organizacje przyznają wręcz, że nie prowadzą działalności 

promocyjnej, ponieważ nie widzą takiej potrzeby – w ich przekonaniu są 

na tyle rozpoznawalne w swoim środowisku, że działania służące przy-

ciągnięciu klientów są zbędne: Niespecjalnie się reklamujemy. Może na 

początku, jak fundacja zaczynała działać, może wtedy się reklamowaliśmy, 

ale teraz czujemy, że to tak idzie samo, idzie do nas (IP_CS10). Inne nato-

miast dostrzegają, że głównym źródłem informacji dla beneficjentów są 

przede wszystkim znajomi i rodzina, czyli tzw. poczta pantoflowa, i dlate-

go typowe działania promocyjne postrzegają instytucje jako nie zawsze 

skuteczne. W zamian zaś podejmują działania, które można by zaliczyć 

do marketingu szeptanego: przy różnych okazjach mówią o swojej dzia-

łalności, namawiają inne osoby znaczące w danym środowisku, np. księ-

ży, sołtysów, partnerów z innych instytucji, do rozpowszechniania takich 

informacji. Oczywiście nie oznacza to, że podmioty PPiO nie prowadzą 

typowych i klasycznych działań promocyjnych i upowszechniających, 

z wykresu 44. wynika bowiem, że organizacje prowadzą m.in. strony in-

ternetowe, mają do dyspozycji plakaty i ulotki, umieszczają informacje 

w mediach, a ponieważ ten typ działań jest dość kosztowny, to i skala jego 

jest niewystarczająca. 

3.4.6. Prawne aspekty poradnictwa

Przeprowadzone badania umożliwiają zidentyfikowanie barier czy 

ograniczeń rozwoju poradnictwa, zarówno obecnego, jak i przyszłego, 

których źródłem są obowiązujące rozwiązania prawne regulujące dzia-

łalność podmiotów poradnictwa.

Z wypowiedzi badanych wynika, że podstawową trudnością, z którą 

muszą się zmagać, jest dość niska jakość systemu prawnego, w którym 

funkcjonują. Słabość polskiego prawodawstwa przekłada się zatem nie 

tylko na bezradność ich beneficjentów i kształtowanie się zjawiska wy-

kluczenia społecznego, a w tym prawnego, lecz także na funkcjonowanie 

samych usługodawców. I rzecz nie dotyczy konkretnych przepisów czy 
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regulacji, ale ogólnego charakteru systemu prawnego, który jest postrze-

gany jako ogólnie niesprzyjający i równocześnie tworzący sferę proble-

mów. Wynikają one na przykład z nadmiernej złożoności przepisów, ich 

sprzeczności, nadmiernie częstych zamian.

W takim ujęciu system poradnictwa stanowi odpowiedź na niesprawnie 

działające prawo, co siłą rzeczy powoduje, że skuteczność PPiO jest bardzo 

ograniczona i przypomina walkę z wiatrakami. Według rozmówców, bez 

zmiany systemu prawnego i powstrzymania zachodzących w nim destruk-

cyjnych procesów sytuacja PPiO nie zmieni się diametralnie, a działania 

poradnicze nie będą miały raczej charakteru naprawczego, a jedynie łago-

dzący negatywne rezultaty. Tak ten wątek podsumowuje jeden z ekspertów 

biorących udział w badaniu: Stan, w jakim znajduje się polskie prawo, jest 

więcej niż opłakany, prawda, ta inflacja prawa, która przekracza wszelkie 

granice, jest czymś w świecie niespotykanym, więc dopóki się nie popra-

wi stanu prawa i funkcjonowania instytucji, to wiele dysfunkcjonalności 

będzie nam jeszcze przez bardzo długi czas towarzyszyć. Więc ja sądzę, że 

taka kosmetyka w dziedzinie poradnictwa prawnego, bez szerszych działań 

naprawczych niewiele w sumie zmieni (FGI_Eksp1). Zmiany w zakresie po-

radnictwa powinny zatem zacząć się nie od budowy systemu poradniczego, 

ale od naprawy samego systemu prawnego.

Badani wskazują nie tylko na ogólne właściwości prawa, które ha-

mują rozwój poradnictwa, lecz także na pewne konkretne regulacje. Do 

najważniejszych z nich należą przepisy odnoszące się do kwestii finanso-

wych i podatkowych, wprowadzające liczne ograniczenia i niekorzystnie 

oddziałujące na próby zainicjowania i prowadzenia działalności porad-

niczej, głównie w odniesieniu do kancelarii prawnych. Badani szczegól-

nie podkreślają negatywne oddziaływanie regulacji związanych z podat-

kiem VAT45, które zniechęcają część środowiska prawniczego (kancelarie 

prawne) do zaangażowania się w system poradnictwa, a zatem stwarzają 

bariery dla tych, którzy chcą tej pomocy udzielać: żeby przynajmniej nie 

obciążano osób świadczących pomoc prawną pro bono całą sferą fiskalną, 

45 Dotychczasowa praktyka określa, że podatek VAT powinien być pobierany od darmowych usług 
prawnych świadczonych przez kancelarie prawne. Oprócz tego problemem jest opodatkowanie po-
datkiem dochodowym od osób fi zycznych prawników udzielających bezpłatnych porad, ale też osób, 
które taką usługę otrzymały. Obydwie regulacje wzbudzają wiele kontrowersji i obecnie funkcjonują 
różne interpretacje przepisów prawnych odnoszących się do nich. Por. G. Wiaderek, Starania o racjo-
nalną regulację problemu opodatkowania pracy pro bono prawników [w:] A. Winiarska (red.), Obywa-
tel i prawo, t. 6, Wybrane problemy i rekomendacje, Fundacja ISP, Warszawa 2012. Zob. http://isp.
org.pl/uploads/fi lemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OiPRa-
portVI.pdf, dostęp: 14.03.2013.
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podatek, mam na myśli podatek VAT, jak również ten PIT słynny 8, prawda 

(FGI1_IW), po pierwsze podlega opodatkowaniu VAT co do zasady, o ile nie 

podciągniemy pod jedno ze zwolnień z ustawy o podatku VAT. […] A z dru-

giej strony, adwokat, radca prawny na przykład powinien wystawić faktu-

rę, prawda? Więc to były takie elementy w pewien sposób ciągle budzące 

wątpliwości (IW1). Zatem działania w zakresie upowszechniania i promocji 

poradnictwa są w tym kontekście skazane na niepowodzenie, ponieważ 

racjonalnie myślący przedstawiciele środowiska prawniczego nie widzą 

przesłanek do podejmowania działań dla siebie samych niekorzystnych.

Inną kwestią odnoszącą się do kwestii prawnych, a podnoszoną przez 

badanych, jest brak obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej osób udzielających porad. Szczególnie dotyczy to poradnictwa 

świadczonego przez instytucje niepubliczne, np. organizacje pozarządo-

we. W opinii rozmówców brak uregulowań i pozytywnej praktyki w tym 

względzie obniża rangę i jakość świadczonej usługi: Klient, pobierając 

takie porady, ma absolutne prawo wrócić do takiego adwokata z roszcze-

niem nietrafnej porady prawnej. Na przykład, jeżeli komuś została udzie-

lona nietrafna porada prawna, to się dzieje w formie umowy pisemnej, 

i z tego powodu są szkody pewne, i adresat takiej błędnej porady, nie mo-

gąc zwrócić się do adwokata, pisze skargę do tego, kto ogłosił przetarg, ten 

adwokat mnie źle obsłużył i mam roszczenie. Ja dlatego się boję obecnego 

kształtu działania organizacji pozarządowych, które nie są ubezpieczone. 

Patologiczne rozwiązania po obu stronach. I poradnictwa prawnego na 

uczelniach (IW12).

Problemem, który odnosi się do środowiska prawniczego i wpływa 

również na kształt poradnictwa, jest model kształcenia prawników w Pol-

sce, choć rozmówcy wskazywali w tym przypadku na różne, czasami roz-

bieżne, aspekty. Z jednej strony, pojawiły się głosy, że obecny model, ze 

względu na wymóg bardzo rozciągniętego w czasie kształcenia i kryte-

ria dostępu do wykonywania zawodu (zjawisko korporacyjności), stwa-

rza problemy ze znalezieniem osób, które mogłyby działać w systemie 

poradnictwa: magistrów prawa w Polsce, bo to jest podstawowa rzecz, 

którzy naprawdę po pierwsze, mają już to doświadczenie, czy z uczelni, 

czy w działaniu nawet w tej klinice prawa, mogliby być również wykorzy-

stywani na takich samych zasadach jak adwokaci i radcy prawni (FGI2_IW). 

Ale też, jak zauważył jeden z rozmówców, rodzi przekonanie prawników 

o ich wyjątkowości i szczególnej roli, co skutkuje zamykaniem się na 
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problemy bezpłatnego poradnictwa. Jednak z drugiej strony, niektórzy 

podkreślają, że pomysły skrócenia kształcenia (np. poprzez upowszech-

nienie dwustopniowego modelu studiowania w miejsce studiów jedno-

litych) będą przyczyną niskiej jakości usług poradniczych i zatrudniania 

w systemie PPiO osób o wątpliwych kwalifikacjach i umiejętnościach bez 

właściwego doświadczenia i rozeznania.

Znaczącą barierą utrudniającą obecnie funkcjonowanie systemu PPiO 

jest sposób finansowania jego podmiotów, szczególnie podmiotów nie-

publicznych. Obowiązujący tzw. model projektowy i konkursowy utrudnia 

prowadzenie systematycznej aktywności poradniczej; podmioty z obszaru 

PPiO pracują tylko projektami. Samorząd też tylko w ramach konkursów. 

Nie ma mowy, żeby samorząd wsparł nas inaczej niż w ramach konkursów. 

Urząd też tego nie zrobi (IP_IDI22_NGO2). Upowszechnienie się finanso-

wania w trybie projektowym wynika w dużej mierze z zapisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która de facto zamyka 

długofalowe finansowanie działalności prowadzonej przez organizacje 

społeczne, a w tym również działalności poradniczej. Ale nie tylko, fundu-

sze unijne bowiem, z którymi badani wiążą duże nadzieje, również zasad-

niczo są dystrybuowane w sposób i konkursowy, i projektowy.

Ów projektowy tryb finansowania poradnictwa nie prowadzi do jego 

stabilizacji, co więcej, tworzy sytuację niepewności i tymczasowości. Ogra-

nicza tym samym myślenie o poradnictwie i jego celach jako działalności 

długofalowej i systematycznej, utrudnia również podmiotom budowanie 

ich trwałego potencjału instytucjonalnego: nie jest tak, że swoboda działań 

czy rozwoju jest u nich zapewniona […] jeśli się te fundusze gdzieś kończą, 

to w tym momencie walczą o przetrwanie (IW44), jeżeli organizacja dostaje 

niewielkie środki i 75% energii poświęca na szukanie pieniędzy na możli-

wość utrzymania […] to nie będzie dobrze realizowała zadania (IW27). 

Problemy z finansowaniem świadczenia usług poradniczych wiążą się 

w dużym stopniu z brakiem prawnej definicji poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego, w szczególności dotyczy to wydatkowania środków publicz-

nych. Brak sformalizowania PPiO oraz ulokowania go w określonych regula-

cjach prawnych powoduje również, że usługodawcy nie są w stanie w pełni 

prowadzić swojej działalności, ponieważ właśnie ze względu na swój nie-

określony status nie mają potrzebnych uprawnień. Na przykład rozmówcy 

wskazują, że prowadzenie sprawy klienta związane jest z pozyskiwaniem 

dokumentów, a te jest trudno zdobyć ze względu na zapisy o ochronie da-
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nych osobowych: nie możemy jakoś człowiekowi pomóc, bo żeby mu po-

móc, to musimy uzyskać pewne informacje, a ich nie możemy uzyskać, po-

nieważ istnieją przepisy o ochronie danych osobowych. Żeby prawnik mo-

gła uzyskać informacje na temat jakiejś tam osoby, żeby jej pomóc, prawda, 

to musi mieć notarialne upoważnienie albo ta osoba musi sama wystąpić, 

co automatycznie przedłuża całą procedurę (IP_IDI28_NGO8).

Eliminacja wspomnianych barier, występujących niezależne od dzia-

łań podejmowanych przez podmioty PPiO, wymaga też zewnętrznego 

wsparcia i zmiany. Badani podkreślają, że główna przyczyna problemów 

z przepisami prawa leży w tym, że państwo jest tak jak przynajmniej do-

tychczas bierne w tym zakresie […] a brak uregulowań prawnych powodu-

je, że w Polsce nie ma takiego systemu pomocy prawnych (IW36), w kon-

sekwencji obowiązujący system poradnictwa jest wyrazem dobrej woli 

społeczeństwa obywatelskiego (IW12).
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4. ROZWÓJ PORADNICTWA W POLSCE. PRZEWIDYWANIA I REKOMENDACJE

4 . 1 .  P r z y s z ł o ś ć  p o r a d n i c t w a  ( A r k a d i u s z  P e i s e r t )

Szczegółowy opis poradnictwa został przedstawiony w trzecim roz-

dziale. Tutaj dokonamy podsumowania jego najważniejszych mocnych 

i słabych stron.

Poniższy rozdział stanowi próbę prognozowania dalszego rozwoju 

poradnictwa prawnego. Będzie ono dokonywane na podstawie analizy 

mocnych i słabych stron PPiO oraz szans i zagrożeń, przed jakimi stoi. Po-

dejście to określane jest w literaturze jako analiza SWOT, czyli analiza sił 

(strenghts), słabości (weaknesess), szans (opportunities) i zagrożeń (thre-

ats). Ogólnie celem tej metody jest znalezienie optymalnej strategii dzia-

łania wśród tych, które są możliwe do zrealizowania. Jej zaletą jest szansa 

ukazania zależności między instytucją (czyli PPiO) a jej otoczeniem46.

Dalsza część rozdziału to opis planów, jakie w stosunku do porad-

nictwa mają instytucje wspierające, oraz planów usługodawców. Na-

jobszerniejszą część rozdziału stanowi jednak przegląd postulowanych 

kierunków rozwoju poradnictwa, w tym wizji zintegrowanego systemu 

PPiO. W sposób oczywisty wizja każdego z głównych interesariuszy zwią-

zana jest z jego potrzebami i oczekiwaniami, popartymi ich obszernymi 

doświadczeniami.

4.1.1. Mocne i słabe strony poradnictwa

Mocne strony 

Sieć PPiO jest stosunkowo gęsta, choć nie zapewnia równomiernego 

dostępu do usług. W badaniach stwierdzono, że w układzie wojewódz-

kim sieć poradnictwa jest rozwinięta proporcjonalnie do liczby ludności. 

Ewentualne trudności w dotarciu do usług nie wynikają z dużych odle-

głości, ale słabego skomunikowania niektórych peryferyjnie położonych 

obszarów oraz zróżnicowania zakresu i jakości świadczonych usług.

46 Por. B. Turowski, M. Zawicki, Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji [w:] S. Mazur (red.), 
Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, Kraków 2007, s. 56.
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Rozpoznawalność jednostek PPiO w wymiarze lokalnym jest umiar-

kowanie dobra. Osoby poszukujące porady prawnej z reguły do niej docie-

rają, ale dzieje się to za sprawą szerokiego funkcjonowania poczty panto-

flowej, która jest głównym źródłem informacji o biurach (por. wykres 44). 

Dobre zakorzenienie „sieciowe” działających osób, znajomość oto-

czenia to zalety pracowników i wolontariuszy wielu biur. Są to także oso-

by dysponujące utrwalonymi kontaktami z pracownikami administracji, 

samorządów, organizacji pozarządowych oraz z prawnikami. Ludzie ci są 

w stanie znaleźć specjalistyczną pomoc dla osób w szczególnej sytuacji 

prawnej, a w wyjątkowych okolicznościach przekonać do udzielenia takiej 

pomocy prawników nieświadczących nieodpłatnego poradnictwa czy in-

nych form pomocy na co dzień.

Zasoby ludzkie zaliczyć należy do mocnych stron poradnictwa. W 59% 

biur porady świadczą osoby, które ukończyły studia prawnicze. Wpraw-

dzie dominującą kategorią wśród zasobów ludzkich są pracownicy so-

cjalni (prawie wyłącznie pracownicy samorządowych instytucji pomocy 

społecznej), to należy traktować to jako atut ze względu na wieloaspek-

towość pomocy, którą oni świadczą (obok prawnej: socjalną, animacyjną, 

profilaktyki społecznej itd.). Wreszcie, doradztwo jest również prowadzo-

ne przez społeczników, donkiszotów (jak to określił jeden z badanych, cy-

towany w rozdziale 3.3.1), których zaangażowanie ma znaczenie nie do 

przecenienia.

Ukształtowany samoczynnie polski model PPiO cechuje komplemen-

tarność instytucji publicznych i prywatnych. Instytucje publiczne świad-

czą PPiO jako formę pomocy społecznej oraz jako informację, a w okre-

ślonych sytuacjach (jak w przypadku PIP-u) – jako interwencje na drodze 

administracyjno-prawnej. Organizacje pozarządowe uzupełniają PPiO 

o oddziaływanie miękkie, czyli pracę z beneficjentem realizowaną w imię 

określonych wartości uniwersalnych, oraz o poradnictwo specjalistyczne, 

jak np. przypadki związane z przemocą domową, uzależnieniami itd.

Dominuje pozytywna ocena użyteczności i skuteczności poradnictwa 

ze strony beneficjentów. Wyraża się ona zarówno poprzez zadowolenie 

z usług (w tym życzliwe podejście do beneficjentów), jak i deklaracje 

korzyści (czy uniknięcia strat) w wyniku porady. Niektórzy beneficjenci 

przyznają, że porady te nie dorównują jakością poradom świadczonym 

przez prawników odpłatnie, lecz z drugiej strony pojawiały się postawy 

gotowości uiszczenia skromnej opłaty za uzyskaną pomoc.
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Słabe strony 

Podstawową słabością funkcjonującego PPiO jest niedobór środków 

finansowych. Dotyczy on zarówno instytucji niepublicznych, które zazwy-

czaj finansują poradnictwo ze środków zewnętrznych, jak i instytucji pub-

licznych. PPiO zazwyczaj nie jest traktowane przez administrację rządową 

oraz samorządy jako działalność priorytetowa, wobec czego w okresach 

niższych wpływów do budżetu tych jednostek wydatki na poradnictwo 

są ograniczane. Niedobór środków prowadzi do niższej jakości usług po-

radniczych, bez względu na pracę samych biur. Nie dotyczy to jedynie 

kancelarii prawniczych.

Słabe warunki lokalowe i materialne, którymi dysponują biura PPiO, 

wynikają z niedoboru środków finansowych. Wsparcie lokalowe jest pod-

stawową formą pomocy dla PPiO ze strony instytucji publicznych (głównie 

samorządów), ale mimo to jest ono niewystarczające. Dotyczy to zarówno 

poradnictwa publicznego, jak i niepublicznego, gdyż także te drugie czę-

sto wyposażane są w lokal przez instytucje publiczne, również samorządy. 

Dla wielu organizacji działających pro publico bono brakuje takich lokali: 

W tym momencie, jeżeli chodzi o lokal, to jest teraz największa taka nasza 

przeszkoda i jeżeli nie zmienimy lokalu na pewno nie będzie możliwości 

dalszego rozwoju (IP_ IDI30_SPP2).

Polskie poradnictwo cechuje słabe powiązanie instytucjonalne 

z wymiarem sprawiedliwości. Instytucje PPiO i wymiar sprawiedliwości 

współpracują ze sobą w określonych przypadkach (np. przemocy domo-

wej). Ogólnie jednak współpraca jest pasywna, głównie ze strony wymiaru 

sprawiedliwości – podejmowane działania wymuszone są przez określone 

sytuacje i szczególne problemy beneficjentów. Poza obustronnym infor-

mowaniem beneficjentów o własnej działalności i „przekazywaniem” mię-

dzy sobą beneficjentów trwalsze formy współpracy zdarzają się rzadko 

i mają prowizoryczny charakter. 

Nieadekwatne jest wsparcie PPiO ze strony instytucji publicznych 

i niepublicznych. Te pierwsze koncentrują się na dostarczaniu zasobów, 

którymi dysponują w dostatecznej ilości, czyli zasobów lokalowych, 

materiałowych, zasobów w postaci wsparcia organizacyjno-kadrowego. 

Rzadziej są to pieniądze. Te drugie wspierają PPiO poprzez dostarczanie 

specjalistycznej wiedzy (m.in. podczas szkoleń), wsparcia kadrowego 

i działania na rzecz integracji środowiska osób świadczących poradni-

ctwo. Natomiast w obu przypadkach brakuje wsparcia finansowego.
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Niestabilność organizacyjna wynika pośrednio ze wszystkich wyżej 

opisanych czynników i dotyczy przede wszystkim instytucji niepublicz-

nych, finansowanych ze środków zewnętrznych. Główną przyczyną tej nie-

stabilności jest projektowa cykliczność otrzymywanego wsparcia z insty-

tucji ponadnarodowych (Unii Europejskiej) i innych funduszy pochodzenia 

zagranicznego. Często w skali określonego biura są to znaczące środki, 

decydujące nawet o jego istnieniu. Niestabilność ta ogranicza możliwo-

ści tworzenia stałych rozwiązań instytucjonalnych z innymi partnerami, 

w tym z wymiarem sprawiedliwości. Z niestabilnością łączy się także rota-

cyjność samych doradców: Niestety, nie wiem, czy uda się nam przetrwać. 

[…] Czekamy teraz na jakiś konkurs, w którym mogłybyśmy złożyć projekt 

na poradnictwo. Jeśli takowy będzie, to będziemy startować. […] Na razie 

do końca roku te pieniądze z miasta muszą nam wystarczyć. A co będzie 

dalej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ciężko snuć jakieś dalekosiężne 

plany (IP_ IDI22_NGO2).

Słaba jest informacja i popularyzacja działalności poradniczej. Po-

szukujący porady wprawdzie docierają do biur, lecz istnieje liczna gru-

pa osób, która nie wie bądź nie zdaje sobie sprawy z możliwości, jakie 

stwarza funkcjonowanie biur. Do pewnego stopnia wynika to ze zjawiska 

wykluczenia prawnego oraz po prostu z braku świadomości prawnej, czyli 

wiedzy o tym, że pewne problemy można rozwiązać na drodze prawnej. 

Słabe jest przystosowanie instytucji poradnictwa ogólnego do po-

trzeb niepełnosprawnych. Wprawdzie istnieją instytucje niepubliczne, 

wyspecjalizowane w pomocy niesłyszącym i niewidomym, to jednak 

w badaniach zwraca się uwagę na brak udogodnień dla innych rodzajów 

niepełnosprawności.

Często brak standardowych procedur ewidencji spraw beneficjentów, 

monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonej działalności poradniczej 

(znacznie częściej w instytucjach niepublicznych). Braki w zakresie ewi-

dencji skutkują w większości przypadków niezdolnością do oszacowania 

zakresu pracy, jaką wykonało określone biuro, a co za tym idzie, jednost-

kowych kosztów porady. Brak monitoringu i kontroli utrudnia badanie ich 

jakości. Brak ewaluacji wewnętrznej utrudnia oszacowanie efektywności, 

skuteczności i oddziaływania porad. Trzeba jednak wskazać, że utrzyma-

nie powyższych standardów oznacza w każdym wypadku pewien dodat-

kowy zakres pracy do wykonania, na której opłacenie brakuje środków. 

Poradnictwo_raport_T.indd   226Poradnictwo_raport_T.indd   226 2013-07-01   16:06:092013-07-01   16:06:09



2274. Rozwój poradnictwa w Polsce. Przewidywania i rekomendacje

W wielu takich sytuacjach usługodawcy uznają, że priorytetem jest bez-

pośrednie świadczenie porady.

Słabe jest wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony środowisk 

prawniczych, nad czym szczególnie ubolewają przedstawiciele uniwer-

syteckich poradni prawnych. Nie mają oni poczucia łączności ze środo-

wiskiem prawniczym mimo prowadzonej nieodpłatnej działalności: […]

żeby jakoś doszło do jakiegoś takiego spotkania, gdzie adwokaci czy radcy 

prawni poparliby naszą inicjatywę, no przecież ci młodzi pracujący w za-

wodzie nie wzięli się znikąd, tylko z wydziału prawa, a część z tych osób 

była w poradni prawnej i na przykład dzięki temu dostała się na aplikację 

prawną […]. I fajnie by było, żeby ci starsi adwokaci, ci radcy prawni, tak 

wprost powiedzieli, że popierają te nasze działania i że nie jesteśmy dla 

nich konkurencją (IP_ IDI29_SPP1).

Czynnikiem zniechęcającym profesjonalne kancelarie prawne do 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest konieczność opłacania 

przez nie podatku VAT od tych usług.

4.1.2. Szanse i zagrożenia PPiO

Szanse

Szansą jest deklarowane zainteresowanie ze strony obywateli korzy-

staniem z usług poradniczych, a także zainteresowanie rozwojem PPiO 

wśród podmiotów niepublicznych, w szczególności organizacji pozarzą-

dowych, oraz publicznych. Szansą jest także zainteresowanie tworzeniem 

rozwiązań systemowych dla PPiO ze strony administracji rządowej. Do 

szans poradnictwa zaliczyć należy też rozwój poradnictwa zdalnego (z wy-

korzystaniem telefonu, poczty elektronicznej, Internetu).

Paradoksalnie, niedoinwestowanie biur PPiO implikuje traktowanie 

ich, zarówno przez usługodawców, jak i beneficjentów, jako jednostki 

działające filantropijnie, społecznie, obywatelsko, dobroczynnie. Osoby, 

które otrzymały pomoc, niejednokrotnie zmieniały swoje nastawienie 

z roszczeniowego na aktywny. Ośrodki poradnictwa mogą stawać się 

ośrodkami animacji środowisk lokalnych, co może prowadzić do rozwoju 

inkluzyjnego kapitału społecznego47, który może być ważnym potencja-

47  Pojęcie kapitału społecznego zaczerpnięte jest przede wszystkim z książki R. Putnama, De-
mokracja w działaniu, Warszawa: Fundacja Batorego, Kraków: Znak, 1995. W uproszeniu pojęcie 
to oznacza zasób relacji społecznych, osobistych i instytucjonalnych, dzięki którym łatwiejsze jest 
realizowanie różnorodnych przedsięwzięć. Putnam wyróżnia kapitał społeczny wyłączający (bonding) 
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łem do wykorzystania podczas kształtowania docelowego modelu PPiO. 

W żadnym wypadku nie jest to argument za ograniczonym finansowa-

niem poradnictwa.

Rozwijające się standardy poradnictwa powstają samoczynnie jako 

rezultat rozwoju organizacyjnego biur poradnictwa. W pierwszej kolej-

ności ustanawiane są zazwyczaj standardy rozumiane jako podstawo-

we zasady etyczne (np. standardy poufności, bezstronności), stopniowo 

rozwijają się, w wyniku stosowanej praktyki, do postaci określonych, we-

ryfikowalnych wymogów minimalnej jakości. Określone kategorie biur, 

takie jak np. Biura Porad Obywatelskich czy Studenckie Poradnie Praw-

ne, powołały federacje, w których ramach określone są standardy dla 

wszystkich biur danej kategorii. Istniejące w tym zakresie dobre praktyki 

mogą i powinny być podstawą standaryzacji poradnictwa dla szerszego 

modelu działania w przyszłości: Ministerstwo kontroluje ze swojej strony, 

organizacje pozarządowe same kontrolują ze swojej strony, i niech już ten 

sposób funkcjonuje, bo jestem zarówno sceptyczna do tego, żeby to była 

jedna instytucja i sceptyczna do tego, żeby tworzyć nową instytucję. Ja 

myślę, że to z biegiem lat będzie ulegało standaryzacji, bo pewne twory 

okażą się tworami trwałymi (IP_ IDI26_NGO6).

Poradnictwu sprzyjać mogą też popularne w polskim społeczeństwie 

postawy koncyliacyjne (por. wykresy 21 i 22 w aneksie), których wyrazem 

jest dążenie w sytuacji konfliktu do obopólnej zgody, nawet kosztem częś-

ciowej rezygnacji ze swoich roszczeń. Zwłaszcza osoby niekorzystające 

z pomocy prawnej w dużej mierze deklarują gotowość powierzenia swo-

jego problemu osobom postronnym, jeśli pozwoli to uniknąć kierowania 

sprawy do sądu. Przedsądowa pomoc prawna, obejmująca takie alterna-

tywne metody rozwiązywania sporów jak mediacja i arbitraż, odpowied-

nio wspierana i promowana także przez sam wymiar sprawiedliwości, 

może stać się jednym z ważnych obszarów działania usługodawców PPiO 

w przyszłości.

Zagrożenia

Wśród zagrożeń poradnictwa należy wskazać przede wszystkim brak 

spójnej polityki państwa, która tworzyłaby warunki przyjazne do rozwo-

ju PPiO. Zagrożeniem jest także słabość i niestabilność dotychczasowego 

i włączający (bridging), inaczej inkluzyjny, pomostowy. W przeciwieństwie do tego pierwszego typu 
wspólnota lokalna, charakteryzująca się dominacją kapitału inkluzyjnego, otwarta jest na pojawiają-
ce się w społeczności nowe osoby i instytucje i włącza je do przestrzeni efektywnego oddziaływania.
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finansowania usług poradniczych czy, szerzej rzecz ujmując, różnego ro-

dzaju wsparcia dla ich prowadzenia. Zagrożeniem jest też brak jasnych 

prawnych podstaw funkcjonowania poradnictwa, co z jednej strony, rodzi 

praktyczne problemy dla usługodawców, z drugiej, powoduje niejasność 

relacji pomiędzy PPiO a komercyjnym rynkiem usług prawniczych i wy-

miarem sprawiedliwości.

Wzrost złożoności przepisów prawa przez podmioty komercyjnie 

świadczące poradnictwo prawne traktowany będzie raczej jako szansa na 

zwiększenie przychodów. W przypadku nieodpłatnego PPiO należy je trak-

tować jako zagrożenie ze względu na większą pracę, jaką należy wykonać 

z pojedynczym beneficjentem, większy zakres kompetencji, który doradca 

musi zdobyć oraz potencjalne zniechęcenie beneficjentów z grup wyklu-

czonych społecznie do wstępowania na drogę prawną. Kwestią dyskusyj-

ną jest pytanie, czy wzrost złożoności przepisów jest dysfunkcją prawa; 

w pewnej mierze jest on bowiem nieunikniony ze względu na postępującą 

modernizację oraz rozwój stosunków wolnorynkowych w społeczeństwie 

postkomunistycznym.

Wysokie psychologiczne koszty podejmowania działań prawnych 

(wstyd, obawa przed ukrytymi kosztami, ujawnieniem problemów rodzin-

nych, osobistych) są nieodłączną barierą dla beneficjentów w korzystaniu 

z poradnictwa i należy ją traktować jako czynnik pozostający poza oddzia-

ływaniem instytucjonalnym.

Rozmijanie się roli poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatel-

skiego wynika z nastawienia beneficjentów. Niektórzy z nich wykorzystują 

doradców do przenoszenia na drogę prawną sporów sąsiedzkich, rodzin-

nych, osobistych, światopoglądowych czy biznesowych. Innymi słowy, 

zdarzają się sytuacje, gdy nieodpłatna pomoc prawna wykorzystywana 

jest do zaspokojenia partykularnych, nieuzasadnionych, nierealnych bądź 

nieadekwatnych roszczeń. Instrumentalne wykorzystywanie poradnictwa 

prawnego przez beneficjentów oddala je od wartości przyświecających 

poradnictwu obywatelskiemu i jego misji dydaktycznej, którą to drugie 

poradnictwo ma ze sobą nieść.

Powyższe zagrożenie wiązać się może także ze stwierdzonym w roz-

dziale 3.2 wzrostem postaw roszczeniowych w polskim społeczeństwie. 

Partykularne nastawienie w przypadku niektórych beneficjentów może 

się także odnosić do instytucji publicznych, a nawet niepublicznych. Zda-

rzają się, i będą się zdarzały, sytuacje wprawdzie uzasadnionego poszuki-
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wania porady prawnej czy obywatelskiej, ale którym towarzyszyć może 

nastawienie roszczeniowe, oczekiwanie na załatwienie sprawy ze strony 

biura przy braku własnego zaangażowania w jej rozwiązanie.

Istotnym zagrożeniem dla poradnictwa jest rotacyjność doradców. 

W przypadku gdy doradcy są wolontariuszami, trudno uniknąć czy prze-

ciwdziałać rotacyjności. Większym zagrożeniem jest jednak rotacja osób 

pełniących główne funkcje w biurach poradnictwa. Jest ona wynikiem nie-

dofinansowania i niestabilności organizacyjnej biur PPiO. Odpływ wykwa-

lifikowanych kadr to duża strata dla biura i czasem konieczność opraco-

wywania procedur, dobrych praktyk i pozyskania zaufania beneficjentów 

od nowa. Niska atrakcyjność ekonomiczna i słabe warunki pracy powo-

dują zagrożenie tym, że liczba osób chętnych do pracy, a jednocześnie 

posiadających dostateczne kwalifikacje prawnicze będzie stale spadać.

Istotnym zagrożeniem dla poradnictwa jest konkurencja ze strony 

nieprofesjonalnych firm i osób prywatnych, które coraz powszechniej re-

klamują swoje odpłatne usługi. Duże zapotrzebowanie na pomoc prawną 

daje szansę zarobku nieuczciwym usługodawcom – osobom świadczącym 

pomoc, ale nieprzygotowanym do tego i nieponoszącym odpowiedzial-

ności za jakość swoich usług. Zagrożenie to ma charakter bezpośredni 

w postaci odpływu beneficjentów oraz pośredni w postaci efektu ne-

gatywnego uogólnienia (będącego wynikiem zawodu wobec nieprofe-

sjonalnej usługi) w stosunku do świadczących poradnictwo komercyjne 

i niekomercyjne, rezygnacji beneficjentów z poradnictwa i ogólnie z praw-

nej drogi dochodzenia swoich praw. Zjawisko istnienia prywatnych firm 

poradniczych świadczy o dużym społecznym zapotrzebowaniu na PPiO.

Brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i poczucie braku sensu 

działań prawnych jest wypadkową przynajmniej dwóch czynników: ja-

kości pracy samego wymiaru sprawiedliwości, w tym jego opieszałości, 

nieskuteczności (czynnik obiektywny) oraz stwierdzonego w badaniach 

CBOS-u niskiego zaufania Polaków do instytucji publicznych w ogólności 

(czynnik intersubiektywny)48. Prowadzić on może do pogłębiającego się 

unikania drogi sądowej zarówno w sporach cywilnych, jak i w przypad-

ku wykroczeń i przestępstw. Zjawisko to można wiązać z opisaną przez 

Andrzeja Kojdera dysfunkcjonalnością kultury prawnej: rozmijaniem się 

prawa stanowionego i prawa intuicyjnego49.

48 Zaufanie społeczne. Komunikat z badań BS/33/2012, CBOS, Warszawa 2012; s. 15; http://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_033_12.PDF, dostęp: 6.02.2013.
49 K. W. Frieske, Socjologia prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”, Poznań 2001, s. 30.
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Niska świadomość prawna i niskie kompetencje prawne w społeczeń-

stwie polskim wynikają z dziedzictwa komunistycznego, w którym prawo 

pozostawało po prostu drugorzędnym instrumentem regulacji porządku 

społecznego. Jednocześnie istotnym zagrożeniem jest dystans, jaki za-

chowują w stosunku do poradnictwa prawnego przedstawiciele młodego 

pokolenia. Wynikać on może ze słabszego przygotowania do aktywności 

prawnej (co prowadzi do jej unikania), związanego ze spadającym pozio-

mem osiągnięć edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia. Może 

też wynikać z ewolucji narzędzi komunikacji w kierunku cyfrowych nośni-

ków informacji i być może w tę stronę powinny zmierzać zmiany w orga-

nizacji wymiaru sprawiedliwości i jego otoczenia (w tym PPiO).

Zagrożeniem dla PPiO są także wzrastające kryteria formalne uzyski-

wania wsparcia ze strony instytucji publicznych, a także międzynarodo-

wych. Nie wszystkie biura PPiO mają wystarczające zasoby kadrowe, aby 

przygotować profesjonalną ofertę w konkursie ofert czy przygotować do-

brze opracowany dokument strategiczny. Może to powodować eliminację 

podmiotów słabszych instytucjonalnie, ale dobrze wykonujących swoje 

zadanie dla społeczności lokalnej.

4.1.3. PPiO w najbliższej przyszłości – plany głównych interesariuszy

Pytanie o przyszłość świadczenia PPiO nie dostarcza ze strony usłu-

godawców precyzyjnych odpowiedzi. Ponad jedna czwarta instytucji 

(26%) uzależnia kontynuację działalności od własnych możliwości. Taki 

sam odsetek przewiduje, że koniec działalności poradniczej zbiegnie się 

w czasie z końcem projektu, w którego ramach funkcjonuje. Jednak naj-

częściej wśród usługodawców spotyka się przekonanie o kontynuacji swo-

jej działalności: „nie planujemy skończyć”, „zawsze, jak najdłużej” – łącznie 

29% wskazań (por. wykres 46).
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Jak długo planują Państwo prowadzić działalność związaną 

z udzielaniem porad (informacji)?

W zakresie finansowym podstawowym celem strategicznym usłu-

godawców jest znalezienie długotrwałego finansowania: No, na pewno 

będziemy szukać jakiegoś długotrwałego, długofalowego, długotrwałej 

dotacji. […] Ten program z PO KL mamy tam, praktycznie można powie-

dzieć, że do końca 2013 roku, to jeszcze dwa miesiące 2012. Ale generalnie, 

jak on się skończy, to… ten z urzędu? (IP_ IDI21_NGO1).

W wypowiedziach respondentów w wywiadach indywidualnych widać 

daleko idącą niepewność co do przyszłości finansowania. Dostrzegalna 

jest koncentracja na poszukiwaniu bieżących rozwiązań i fatalizm, jeśli 

chodzi o długofalową perspektywę funkcjonowania: Niestety nie wiem, 

czy uda się nam przetrwać. To jest podstawowe pytanie. Czekamy teraz 

na jakiś konkurs, w którym mogłybyśmy złożyć projekt na poradnictwo. 

Jeśli takowy będzie, to będziemy startować. A z jakim efektem? Na razie do 

końca roku te pieniądze z miasta muszą nam wystarczyć. A co będzie dalej, 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ciężko snuć jakieś dalekosiężne plany 

Wykres 46. 
Plany usługodawców 

związane z kontynuacją 
działalności PPiO

Źródło: CATI_
USŁUGODAWCY. Różnice 

między grupami nieistotne 
statystycznie.
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(IP_ IDI22_NGO2). W podobnym tonie wypowiadają się też inni badani (por. 

cytat 8 w aneksie).

Z tą sytuacją wiąże się brak możliwości długofalowego planowania 

działalności, a tym bardziej zmian rozwojowych (por. cytat 9 w aneksie). 

Ciągłość działań usługodawców uzależniona jest w dużej mierze od 

wsparcia innych instytucji. Tu z kolei prawdopodobieństwo kontynuacji 

wsparcia zależy od dotychczasowej działalności. 

Tymczasem zdecydowana większość instytucji publicznych (84%), 

które deklarowały udzielanie wsparcia podmiotom poradniczym 

w latach 2011 i 2012, zamierza wspomagać podmioty świadczące porad-

nictwo również w przyszłości (por. wykres 47). Jedynie w pojedynczych 

przypadkach zadeklarowano, że przyszłe wsparcie będzie zależało przede 

wszystkim od możliwości finansowych ich instytucji.

Czy Państwa instytucja/organizacja [która dotąd wspierała PPiO 

w latach 2011 i 2012] będzie w przyszłości wspierać organizacje 

poradnicze?

W przypadku instytucji niepublicznych zamiar kontynuowania wspar-

cia dla poradnictwa był jeszcze częstszy. Deklarowało go 90% instytucji 

(por. wykres 35 w aneksie). 

Jednocześnie instytucje, które nie udzieliły wsparcia organizacjom 

poradniczym w ciągu ostatnich dwóch lat, przeważnie nie planują też 

robić tego w przyszłości (65% wskazań ogółem). Wspieranie poradnictwa 

rozważa jedynie 14% takich instytucji (por. wykres 48). 

Wykres 47. 
Plany publicznych instytucji 
wspierających związane 
z kontynuacją wsparcia 
usługodawców PPiO

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY. Różnice 
istotne między grupami 
nieistotne statystycznie.
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Na koniec należałoby ogólnie oszacować, jakie będzie zainteresowa-

nie poradnictwem wśród beneficjentów. Jest to jednak planowanie ułom-

ne, gdyż ludzie zazwyczaj nie planują, że będą mieli problemy prawne 

Wykres 48. 
Plany publicznych instytucji 

wspierających, które 
dotąd nie wspierały PPiO, 
dotyczące uruchomienia 

takiego wsparcia 
w przyszłości

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY. Instytucje 

publiczne, które nie 
udzieliły wsparcia (N=302).

Różnice istotne między 
grupami nieistotne 

statystycznie.

Wykres 49. 
Gotowość benefi cjentów 

do skorzystania 
z bezpłatnej pomocy 

 Źródło: 
F2F_OGÓLNOPOLSKA, 

N=41.

Czy Państwa instytucja/organizacja [która dotąd nie wspierała PPiO 

w latach 2011 i 2012] rozważa uruchomienie w przyszłości 

jakichkolwiek działań wspierających podmioty świadczące 

poradnictwo?

W Polsce istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy (informacji) 

od firm (kancelarii, instytucji, organizacji). Czy gdyby oferowały one 

porady w podobnej sytuacji do tej, o której już P. wspomniał/-a, 

czy skorzystał/-aby P. z takiej możliwości?
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(podobnie jak zdrowotne). Beneficjenci w badaniu ogólnopolskim, którzy 

deklarowali, że mieli problem prawny w ostatnich pięciu latach, choć nie 

podjęli się jego rozwiązania, poinformowani o istnieniu w Polsce możliwo-

ści skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, przeważnie wyrażali chęć 

skorzystania z takich usług (44%), por. wykres 49. Niemniej ponad jedna 

piąta respondentów nie sięgnęłaby po taką pomoc. Być może taka posta-

wa wynika z oceny danej sytuacji problemowej jako niekwalifikującej się 

do pomocy prawnej. Możliwe jednak, że w grę wchodzą tutaj inne czyn-

niki powstrzymujące tych respondentów przed skorzystaniem z pomocy, 

o którym mowa w rozdziale 3.2.5.

4.1.4. Opinie na temat przyszłego systemu PPiO

Podmioty wspierające

Prawie wszyscy przedstawiciele publicznych podmiotów potencjal-

nie wspierających poradnictwo w badaniu ilościowym uznali stworzenie 

systemu bezpłatnego poradnictwa za dobry lub bardzo dobry pomysł. 

Jednakże poziom zróżnicowania proponowanych rozwiązań był wysoki, 

co ujawniło się w badaniach jakościowych. Jednym z zagadnień różnicu-

jących poglądy było zagęszczenie punktów usług poradnictwa. Główny 

spór dotyczył tego, czy obszarem administracyjnym przypadającym na 

jednostkę przyszłego systemu poradnictwa powinien być powiat, czy 

gmina. Istotny argument na rzecz gminy wynikał z lepszego zakorzenienia 

instytucji gmin we wspólnotach lokalnych: Uważam, że jeśli takie poradni-

ctwo miałoby mieć miejsce, to w skali gmin powinno być realizowane. […] 

jestem mieszkańcem danej gminy, nikt nie mówi, że jestem mieszkańcem 

danego powiatu, to gminy mają kontakt ze swoimi mieszkańcami (IW34).

Zdaniem niektórych, punkty sieci powinny powstawać w miastach 

o określonej liczbie mieszkańców (nie mniejszej niż założona arbitralnie). 

Inni badani natomiast zgłaszali pomysł uruchomienia biur lub filii objaz-

dowych, mobilnych, obsługujących obszary słabiej zaludnione. Wreszcie 

część badanych uznała, że najpierw należałoby dobrze rozpoznać popyt 

przed zaprojektowaniem gęstości systemu bezpłatnego poradnictwa. 

Również opinie urzędników na temat adresatów bezpłatnej pomocy 

prawnej nie były zgodne. Wyłoniły się tutaj dwa konkurencyjne stanowi-

ska. Pierwsze zakładało, że beneficjentami powinni być wszyscy potrze-
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bujący (ten pogląd wyrażali wszyscy pracownicy ministerstw). Drugie 

twierdziło zaś, że powinny być to osoby ogólnie określane jako ubogie.

W wywiadach indywidualnych przyznawano, że podstawowym lub 

jedynym kryterium wyróżniającym osoby uprawnione powinien być do-

chód lub stan finansowy. Jeden z badanych uznał, że bardzo trudno byłoby 

określić i egzekwować kryteria dostępności do bezpłatnego PPiO.

Uczestnicy wywiadów dostrzegali trudności, jakie wiązałyby się 

z doprecyzowaniem i ewentualnym weryfikowaniem takiego kryterium 

dochodowego czy z ustaleniem jakichkolwiek zobiektywizowanych i we-

ryfikowalnych kryteriów uprawniających do korzystania z bezpłatnego 

poradnictwa.

Zagadnienie wymaganych kwalifikacji osób mających świadczyć przy-

szłe poradnictwo również nie spotkało się ze zgodnymi opiniami. Zdaniem 

niektórych, powinna być to domena wyłącznie zawodowych prawników. 

Inni stosowali nieco lżejsze kryteria, dopuszczające świadczenie porad 

przez np. studentów czy osoby z wykształceniem prawniczym bez aplika-

cji, ale pod nadzorem praktykujących profesje prawnicze.

Respondenci wskazywali także na konieczność ograniczenia tematycz-

nego udzielanych porad, choć pogląd na to, jakich kwestii poradnictwo 

nie powinno obejmować, był bardzo zróżnicowany. Pewna zgodność do-

tyczyła tylko tego, że bezpłatne porady prawne nie powinny obejmować 

spraw dotyczących działalności gospodarczej i prowadzenia przedsię-

biorstwa. Zdaniem innych, z bezpłatnego poradnictwa powinny też być 

wyłączone sprawy karne, sprawy z zakresu prawa bankowego oraz repre-

zentacja klientów przed sądem.

Zdaniem badanych poradnictwo powinno obejmować prawo cywilne, 

prawo pracy, prawo podatkowe, regulacje prawne dotyczące spraw so-

cjalnych oraz prawa obywatelskie, dotyczące relacji z organami władzy 

i dochodzenia swoich uprawnień. Niektórzy zawężali obszar porad do 

tych rozwiązujących podstawowe problemy życiowe.

Remedium na nieciągłość finansowania poradnictwa, a także dopływu 

beneficjentów „roszczeniowych”, mogłoby być, zdaniem jednego z bada-

nych urzędników, wprowadzenie symbolicznej opłaty za usługę – zniechę-

ciłoby to osoby niemające prawdziwej potrzeby do skorzystania z pomocy 

i zapobiegałoby „marnotrawieniu” takich porad (IW3).
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Zagadnienie finansowania systemu poradnictwa było postrzegane 

przez badanych z dwóch przeciwstawnych perspektyw. Zwolennicy „cen-

tralnego” finansowania działalności poradniczej łączyli z nim „powszech-

ność” takiego systemu, co wiązałoby się z wyodrębnieniem na ten cel odpo-

wiedniej kwoty w budżecie państwa. Przeciwnicy tego podejścia podkreślali 

natomiast, że to samorządy przede wszystkim – jako znajdujące się bliżej 

obywateli – powinny dbać o zaspokojenie ich potrzeb, które na tym właś-

nie szczeblu jest łatwiej rozpoznać, dlatego też to one powinny finanso-

wać działalność poradniczą. Niezależnie od tych dwóch stanowisk badani 

zgadzali się, że podmioty niepubliczne powinny szeroko starać się o finan-

sowanie poradnictwa z Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Ostatnią kwestią, która wyraźnie podzieliła rozmówców, był problem 

bazy instytucjonalnej dla rozwoju przyszłego poradnictwa. Część bada-

nych uznawała, że system powinien bazować na organizacjach pozarządo-

wych, które będą spełniały wymogi dotyczące profesjonalizmu świadczo-

nych usług: Należałoby przede wszystkim stworzyć inicjatywę środowisk 

zaangażowanych, zebrać organizacje, zebrać obywateli, stworzyć, wylob-

bować odpowiednio pomysł w sejmie, stworzyć ustawę […] (IW28).

Inni rozmówcy w takim systemie widzieli miejsce dla podmiotów 

poradniczych reprezentujących różne sektory – zarówno organizacje 

pozarządowe, jak i organizacje prawnicze (samorządy zawodowe) oraz 

jednostki samorządu terytorialnego. Inni z kolei widzieliby raczej instytu-

cje rządowe jako inicjatorów takich działań: Na pewno to powinno wyjść 

z centrum, ta organizacja tego... na zasadzie porozumienia władz central-

nych z samorządowymi (IW16).

Wyniki badań ilościowych wśród instytucji wspierających wskazują, 

że ich przedstawiciele nie opowiadają się w sposób zdecydowany za po-

wiązaniem systemu poradnictwa z jakąś określoną kategorią instytucji. 

Zdania w tej kwestii były zróżnicowane, ale dominował pogląd, że raczej 

nie powinien on się opierać ani na prokuraturze i sądach, ani na urzędach 

centralnych (por. wykres 50). 
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Kto przede wszystkim powinien udzielać takiej nieodpłatnej 

pomocy? Proszę wskazać trzy najważniejsze P. zdaniem podmioty.

Niektórzy z respondentów nie ukrywali jednak swojego sceptycy-

zmu wobec możliwości utworzenia (przynajmniej w najbliższym cza-

sie) systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Wskazywali, że będzie to proces kosztowny i długotrwały, wymagający 

kompleksowych działań i rozstrzygnięć, które są trudne do dokonania 

i kontrowersyjne. 

Poza administracją publiczną, czyli w instytucjach niepublicznych, 

także dominowała pozytywna ocena pomysłu wprowadzenia bezpłatnej 

sieci poradnictwa. Wśród badanych 73% uznało, że to zdecydowanie do-

bry pomysł, zaś kolejne 23% – że dobry. Najbardziej zdecydowanie popie-

rali ten pomysł respondenci z organizacji pozarządowych. Tych zdecydo-

wanych ocen w ogóle nie wyrażali przedstawiciele wyższych uczelni, ale 

67% z nich uznawało to rozwiązanie za dobry pomysł, jednak pozostałe 

33% było niezdecydowanych (por. wykres 51).

Wykres 50. 
Trzy najczęściej 

postulowane typy 
usługodawców bezpłatnego 

poradnictwa według 
instytucji wspierających

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY. Różnice 
istotne między grupami 
istotne statystycznie na 

poziomie 0,05.
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Od pewnego czasu mówi się o stworzeniu nowego systemu 

nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla obywateli 

borykających się z różnymi problemami wymagającymi pomocy 

osoby znającej się na prawie. Co Pan/-i o tym myśli?

Poradnictwo prawne i obywatelskie, zdaniem rozmówców w wywia-

dach indywidualnych, powinno być dostępne dla wszystkich obywateli. 

Zdaniem innych zaś, oferta powinna być kierowana do ubogich i niepeł-

nosprawnych (por. wykresy 39 i 40).

Przedstawiciele podmiotów innych niż administracja publiczna nie 

mieli zdecydowanego poglądu na temat tego, jakie instytucje powinny 

prowadzić bezpłatne poradnictwo w przyszłym systemie. Uzyskane odpo-

wiedzi są jednak zbliżone do tych podanych przez przedstawicieli admi-

nistracji publicznej i wskazują, że niewiele osób widzi w tej roli instytucje 

wymiaru sprawiedliwości czy urzędy centralne (por. wykres 50).

Z wywiadów indywidualnych z organizacjami pozarządowymi wynika 

dość zgodna ich opinia, że poradnictwo powinno być dostępne w każ-

dej gminie. Jeden z badanych, odwołując się do własnych doświadczeń, 

stwierdził, że: […] jeden punkt na 30 tysięcy mieszkańców powinien być, 

taki solidny, profesjonalny. Też powinien być dostępny dla tych mniej-

szych miejscowości, powinien być mobilny, widziałem takie projekty, że 

w kilku miastach do około 10–15 tysięcy raz w tygodniu przez 3 godziny 

Wykres 51. 
Opinie niepublicznych 
instytucji wspierających 
o systemie bezpłatnej 
pomocy dla obywateli 

Źródło: CATI_
WSPIERAJĄCY. Różnice 
istotne między grupami 
istotne statystycznie na 
poziomie 0,05.
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przyjeżdża poradnik i tam ci ludzie rzeczywiście czekali na nich i to się 

sprawdziło, taka rzecz powinna być na pewno (IW47).

Rozmówcy nie wskazywali ograniczeń w zakresie spraw, które powin-

ny być tematem poradnictwa, lecz szczególne znaczenie przypisywali 

sprawom rodzinnym oraz sporom z administracją publiczną.

W zakresie finansowania rozmówcy nie wskazywali szczególnych prio-

rytetów, podkreślając, że poradnictwo powinno być finansowane przez 

wszystkie podmioty publiczne: samorządy, administrację rządową oraz 

Unię Europejską.

Badani twierdzili, że poradnictwo powinno być kontraktowane przez 

rząd lub przez samorządy jako usługa społeczna. Jeden z badanych zwrócił 

uwagę na potrzebę wieloletniego kontraktowania tego typu usługi: Pew-

no bardziej by wsparło, gdyby była jakaś stała oferta, możliwość podpisa-

nia na przykład kontraktu kilkuletniego na świadczenie takiej usługi […], 

bo wiadomo, że jak robimy coś przez parę lat to możemy dobrze zbudować 

zespół, mieć dobrych fachowców zatrudnionych, którzy chcą się u nas za-

trudniać, bo mają umowę […] (IW47).

Niektórzy wskazywali, że z kontraktowania nie powinny być wyłączo-

ne podmioty publiczne (PCPR-y, OPS-y), choć zauważono, że świadczenie 

tego typu usług przez instytucje samorządu może być problemem w sytu-

acji, w której obywatele mają konflikty z tymże samorządem.

Wielu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji pozarządowych 

wskazywało, że podstawą systemu PPiO powinno być poradnictwo spe-

cjalistyczne, skoncentrowane na określonych problemach, np. sprawach 

rodzinnych, finansowych, dyskryminacyjnych itp. Wielu wskazywało na 

konieczność rozróżnienia: informacji, porady, pomocy w pisaniu pism czy 

nawet reprezentacji przed sądem. Zakres dostępności usług powinien być 

rozważany dla każdej z nich osobno. Informacja powinna być oferowana 

wszystkim, najbardziej zaś zaawansowane formy pomocy – tym najbar-

dziej potrzebującym. Jak zauważył jeden z badanych, taki przyszły system 

poradnictwa nie powinien zaburzać konkurencji na rynku prywatnym. 

Również ewentualny zakres opłat, zdaniem uczestników wywiadów, 

powinien być zależny od rodzaju i pracochłonności usługi oraz od sytu-

acji materialnej beneficjenta. Informacja powinna być bezpłatna dla każ-

dego obywatela, ale na przykład porada powinna być w całości bezpłatna 

tylko dla tych, których nie stać na pomoc płatną.
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W finansowanie poradnictwa, zdaniem przeważającej części rozmów-

ców, powinny być zaangażowane środki publiczne. Niektórzy jednak do-

strzegali niebezpieczeństwo uzależnienia się poradnictwa od sektora 

publicznego, dlatego podkreślali konieczność zdywersyfikowania źródeł 

finansowania takiego systemu. Głównym źródłem alternatywnego finan-

sowania powinny być, ich zdaniem: własna działalność gospodarcza, da-

rowizny od biznesu, a nawet osób fizycznych.

Jeden z badanych przedstawił wizję przyszłego systemu jako sieci: Sieć 

powinna być rządowa i w większej mierze samorządowa, a punkty porad-

nicze przekazywane też organizacjom niezwiązanym, które korzystając 

z lokali, miejsc, mogłyby prowadzić swoją działalność. To jest podwójna 

korzyść, bo często jest to zderzenie biednego petenta, niezorientowanego 

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 […] (IW39).

Inny respondent miał pomysł na bardziej ograniczoną rolę instytucji 

publicznych w systemie poradnictwa: Państwo powinno organizować 

instytucję nadzorującą czy certyfikującą, natomiast do działania jak naj-

bardziej zarówno, organizacje jak i podmioty komercyjne, ale zakładając, 

że jest to wystandaryzowane i jest to w jakiś sposób weryfikowane (IW44).

Przedstawiciele organizacji prawniczych wskazywali na prowizo-

ryczny charakter współczesnego poradnictwa. Jeden z rozmówców jako 

przykład podał wzorce z krajów bardziej rozwiniętych, w których wspar-

cie publiczne dla niezamożnych, włącznie z reprezentacją procesową, 

ma duży zakres. Z jego wypowiedzi wynika, że obecnie dla adwokatów 

wynagrodzenie za pracę adwokata przyznawanego z urzędu (czyli kwa-

lifikowaną pomoc prawną) ma tak symboliczną wartość, że niektórzy go 

nie odbierają. To, jak wynika z opinii usługodawców, często przekłada się 

na niską jakość pracy. 

Interesującą propozycję zgłosił rozmówca, który sugerował, aby kwe-

stie kwalifikowanej reprezentacji prawnej, tj. kwestie zwolnienia z kosz-

tów sądowych, ustanowienia pełnomocników z urzędu, udzielania po-

mocy prawnej, już na etapie sądowym wyłączyć jednak poza sądy. Jego 

zdaniem, sądy przeważnie nie mają instrumentów ani zasobów ludzkich, 

aby odpowiednio dysponować posiadanymi środkami na finansowanie 
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adwokatów z urzędu, i w konsekwencji są one przyznawane w sposób 

nieskoordynowany, bez zastosowania bardziej określonych kryteriów. 

Zdaniem prawników z organizacji prawniczych, system powinien być 

finansowany przez państwo, przy wspomagającej roli samorządów. Po-

moc prawna całkowicie bezpłatna powinna być jedynie dla tych, których 

sytuacja materialna, majątkowa i życiowa nie pozwala na ponoszenie 

odpłatności. Powszechny system poradnictwa, poza oczywistą korzyś-

cią dla obywateli, byłby także użyteczny dla wymiaru sprawiedliwości, 

gdyż odciążyłby sądy i przyspieszyłby postępowania. Poradnictwo takie, 

poprzez upowszechnienie wiedzy prawniczej, pozwoliłoby uniknąć: wie-

lu 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, [rozwiązał na drodze po-

zaprawnej, np.: dochował odpowiedniego terminu, przeczytał niekorzyst-

ną umowę przed podpisaniem itp. – przyp. aut.] (IW12). Inny z rozmówców 

przywoływał pewną koncepcję, która postulowała zapewnienie każdemu 

obywatelowi dwugodzinnego dostępu rocznie do prawnika, co również 

pozwoliłoby uniknąć podobnych sytuacji. 

Wśród pozostałych koncepcji przedstawicieli organizacji prawniczych 

znalazł się także pomysł stworzenia specjalnej fundacji, która mogłaby 

zająć się prowadzeniem bezpłatnego poradnictwa prawnego. Inny z roz-

mówców wskazywał również na konieczność wprowadzenia w systemie 

poradnictwa obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

jakość pomocy prawnej, co, jak sam zauważał, implikowałoby konieczność 

wynagrodzenia dla usługodawcy przynajmniej po to, aby mógł wykupić 

to ubezpieczenie. 

Z propozycją stworzenia systemu pomocy prawnej przedstawiciele 

organizacji prawniczych wiązali także dwie inne nadzieje: ograniczenie 

bezrobocia wśród prawników, powstałego w wyniku niekontrolowanego 

otwarcia zawodów prawniczych, oraz zniesienie opodatkowania bezpłat-

nej pomocy prawnej w kancelariach prawniczych. 

Zdaniem przedstawicieli uczelni, w przyszłym systemie poradnictwa 

powinny zostać określone wspólne standardy świadczenia usług porad-

niczych, w których ramach poradnictwo powinno być świadczone przez 

różne podmioty: Studenckie Poradnie Prawne, Biura Porad Obywatel-
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skich, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, samorządy prawni-

ków, sądy. W gminie, zwłaszcza w większych miastach, powinno być kilka 

takich punktów poradniczych. Ową sieć punktów poradniczych powin-

no finansować państwo, ale powinna ona być także współfinansowana 

z niewielkich opłat od beneficjentów, zależnych zarówno od ich sytuacji 

materialnej, jak i rodzaju sprawy.

Usługodawcy

Przedstawiciele usługodawców podzielali pogląd, iż istnieje potrzeba 

powołania jednolitego systemu poradnictwa prawnego – jako wzór przy-

woływano Wielką Brytanię (por. IP_IDI22_NGO2). Powinien on funkcjono-

wać poprzez organizacje „parasolowe”, czuwające nad jakością pracy biur, 

prowadzące szkolenia dla usługodawców i beneficjentów, publikujące po-

radniki. Ich głównym zadaniem powinna być standaryzacja poradnictwa, 

aby beneficjent miał wyobrażenie, na jakim poziomie świadczone są te 

usługi (por. IP_ IDI26_NGO6).

Wywiady jakościowe z przedstawicielami usługodawców wskazują, że 

wielu z nich dysponuje wieloma dobrymi pomysłami rozwojowymi. Są to 

pomysły na podnoszenie kwalifikacji: Chociażby kwestia szkoleń, gdybym 

ja miał kwotę na szkolenia w tym roku o ileś tam naście czy kilkanaście 

tysięcy większą, to nie mam wątpliwości, że z miejsca bym wysłał swoich 

pracowników na szkolenia dotyczące podniesienia poziomu obsługi, kon-

taktu z obywatelem, podniesienia standardów tej obsługi, to jest pierwszy 

przykład z brzegu (IP_ IDI33_S3).

Pojawiają się także propozycje poszerzania usług o działania eduka-

cyjne, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia natężenia poszuku-

jących porady indywidualnej: Obserwujemy, że w Danii na przykład też 

mamy taki pomysł, jest świetny sposób edukacji obywatelskiej. Młodzi 

ludzie mają bardzo dużą wiedzę już taką, czego u nas w ogóle nie ma 

w szkołach. Chcielibyśmy taki program na przykład »ABC prawa« zrobić 

już w szkołach średnich, jako organizacja mamy do tego kompetencje i lu-

dzi, ale brakuje nam na przykład wsparcia takiego… no, chociażby finan-

sowego, żeby tą współpracę międzynarodową rozpocząć, pojechać i zdo-

być jakieś doświadczenia, które się sprawdziły już w innych, krajach, bo… 

(IP_ IDI21_NGO1).

Pomysły te wynikają zarówno z własnej innowacyjności i doświadczeń 

usługodawców, jak i obserwacji i wymiany z partnerami zagranicznymi, 
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a wreszcie z priorytetami, jakie reprezentują najważniejsze potencjalne 

instytucje wspierające, w tym szczególnie PO KL, ale także inne. Poza oczy-

wistym postulatem finansowym pojawiają się także postulaty pomocy 

w poszukiwaniu partnerów zagranicznych: Myślę, że fajnie by było, gdyby 

centrala albo jakieś jednostki większe pomagały w pozyskaniu partnerów 

zagranicznych (IP_ IDI21_NGO1).

Przedstawiciele Studenckich Poradni Prawnych wyrażali oczekiwanie 

wspierania ich działalności przez profesjonalnych prawników, poprzez 

patronat, nadzór merytoryczny oraz wsparcie autorytetem: Gdybyśmy 

mieli takie wsparcie jawne ze strony adwokatów czy radców prawnych, 

to wydaje mi się, że byłoby nam dużo łatwiej (IP_ IDI29_SPP1).

Przedstawiciele jednego z Biur Porad Obywatelskich wskazywali na 

pomysł ustanowienia koordynatorów lokalnych. W sytuacji powołania 

systemu bezpłatnego poradnictwa koordynator taki czuwałby nad pozio-

mem zaspokajania potrzeb prawnych na określonym terytorium, a z dru-

giej strony byłby przewodnikiem dla potencjalnych beneficjentów, kimś 

w rodzaju prawniczego lekarza rodzinnego.

Pośrednim, ale bardzo istotnym elementem ogólnej poprawy dostęp-

ności obywateli do prawa powinno być, zdaniem niektórych beneficjen-

tów, powiązanie jakości pracy sądów i prokuratur z ich efektywnością 

czy też w ogóle monitorowanie ich jakości: Gdyby w Polsce miałoby się 

cokolwiek zmienić na lepsze to uzależnienie finansowania instytucji 

publicznych, takich jak sądu czy prokuratury, od rzeczywistej fachowości 

i kompetencji tych ludzi. Bo ta kontrola, która jest kontrolą żadną, my tu 

mamy swoją listę prokuratur, które pracują dobrze i prokuratur, które pra-

cują źle, i my tu mamy sądy, które pracują dobrze i źle. I co z tego, że my to 

wiemy? (IP_ IDI26_NGO6).

Poradnictwo prawne i obywatelskie, jako w oczywisty sposób słabsze 

jakościowo od poradnictwa świadczonego przez profesjonalne kance-

larie prawne, mogłoby, zdaniem jednego z badanych, być przestrzenią 

zdobywania doświadczeń, warsztatu praktycznego przez adeptów pra-

wa. To oczywiście rodzi ryzyko niskiej jakości, ale z drugiej strony otwiera 

możliwość zwiększania liczby wykwalifikowanych prawników mogących 

świadczyć usługi w przyszłości. Mogłoby to doprowadzić do tego, że rów-

nież prywatne poradnictwo byłoby tańsze ze względu na większą konku-

rencję: […] żeby to nie były już osoby, które mają tytuł magistra, tylko, żeby 

była tutaj możliwość świadczenia usług przez osoby, które są na studiach, 
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żeby te osoby miały możliwość rozwoju. Wychodzę z założenia, że porad-

nictwo prawne to nie tylko to, co my dajemy… znaczy my, wolontariusze 

dają klientom, ale też to, co klienci dają nam, czyli możliwość rozwoju 

i kształcenia (IP_ IDI30_SPP2).

Beneficjenci

Beneficjentom zadano projekcyjne pytanie na temat idei stworzenia 

systemu bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Zarówno osoby 

niekorzystające, jak i korzystające już z PPiO oceniły ten projekt bardzo 

entuzjastycznie, przy czym wśród osób mających wcześniejsze doświad-

czenie z usługodawcami przekonanie to było wyraźnie silniejsze. Co cie-

kawe, jedynie pojedyncze osoby nie miały zdania lub nie znały wcześniej 

tego pomysłu.

Dla zdecydowanej większości beneficjentów bezpłatne poradnictwo 

jest tożsame z poradnictwem finansowanym przez państwo (jednostki 

centralne) lub samorządy. Główna oś podziału na temat tego, kto powi-

nien być głównym beneficjentem bezpłatnego systemu poradnictwa, 

przebiega między opinią, że „dostęp do bezpłatnej pomocy powinni mieć 

wszyscy” a stwierdzeniem, że powinny to być „osoby ubogie, których nie 

stać na zapłacenie za pomoc prawnikowi czy ekspertowi”. Warto zauwa-

żyć, że kryterium zamożności okazało się dla beneficjentów nieporów-

nywalnie bardziej istotne od takich cech jak niepełnosprawność, bariery 

komunikacyjne czy status imigranta (por. wykres 34 i 35).

Co ciekawe, podobna polaryzacja występuje w opiniach instytucji 

wspierających, którym także zadano to pytanie. Mimo że najczęściej po-

jawiało się zdanie, że powinien on być otwarty dla wszystkich (49% wska-

zań), to kolejną najczęściej wskazywaną grupą potencjalnych uprawnio-

nych do korzystania z bezpłatnej pomocy były osoby ubogie – 46% wska-

zań (por. wykres 39 i 40).

P r z y s z ł o ś ć  p o r a d n i c t w a  –  p o d s u m o w a n i e

Przedstawiono tu stan poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

w położeniu wyjściowym, przed ewentualnym przekształceniem go 

w zintegrowany system. Postulaty dotyczące tego systemu są liczne 

i wiele z nich ma głębokie uzasadnienie merytoryczne bądź praktycz-

ne. Wiele z nich wymaga oczywiście zainwestowania nowych środków 
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finansowych, jednakże z drugiej strony, w miejscu ewentualnych korzy-

ści należałoby uwzględnić korzyści społeczne – odnoszone przez bene-

ficjentów oraz całe społeczności lokalne. Skuteczne przeciwdziałanie 

wykluczeniu prawnemu może bowiem pozwolić zaoszczędzić licznych 

kosztów w przyszłości, przekładających się w konsekwencji na wydatki 

samorządów i budżetu państwa. Jeśli porada prawna jest w stanie np. 

uchronić beneficjenta przed zadłużeniem się, to może to zmniejszyć wy-

datki z pomocy społecznej.

Wiele pomysłów zmierza także do efektywnego powiązania poten-

cjałów instytucji I, II i III sektora. Przegląd tych pomysłów każe sądzić, 

że nawet przy obecnym nakładzie środków na wymiar sprawiedliwości 

i PPiO można znaleźć wiele rozwiązań racjonalizujących, a w konsekwen-

cji poszerzających dostęp do prawa dla obywateli. Wydaje się, że jednym 

z takich rozwiązań jest kontrolowane otwarcie dostępu do zawodów 

prawniczych, gdyż istnieje ogromne zapotrzebowanie na tanie oraz sub-

wencjonowane przez państwo poradnictwo prawne. Rodzące się w tym 

zakresie obawy środowisk prawniczych o obniżenie jakości porad praw-

nych są zasadniczo nieuzasadnione – wzrost konkurencyjności pociąga 

za sobą wzrost jakości.

4 . 2 .  R e k o m e n d a c j e

Rekomendacje zostały sformułowane przez zespół pracujący nad 

raportem na podstawie wyników i wniosków z badania. Mają one cha-

rakter kierunkowych zaleceń sprofilowanych pod kątem celów Projektu, 

w którego ramach zostało przeprowadzone badanie, przede wszystkim 

z punktu widzenia opracowania systemu bezpłatnego poradnictwa praw-

nego i obywatelskiego (PPiO) i określenia założeń polityki państwa wobec 

poradnictwa.

4.2.1. Rekomendacje dotyczące rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, 

w tym modelu poradnictwa

1. Większość Polaków na razie nie korzysta z porad prawnych (także tych 

odpłatnych) i obywatelskich, co wydaje się wynikać przede wszystkim 

z niskiej świadomości i wiedzy prawnej i obywatelskiej oraz braku do-

tychczasowych doświadczeń czy nawyków. Jednak większość z nich 
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pozytywnie ocenia pomysł stworzenia powszechnego systemu bez-

płatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Brak odczuwania 

potrzeby skorzystania z porady, wynikający m.in. z niskiej świadomo-

ści i wiedzy prawnej, jest podstawowym argumentem za koniecznoś-

cią stworzenia powszechnego dostępu do PPiO, który wypełniałby te 

niedobory świadomości, wiedzy i potrzeb, zapobiegając powstawaniu 

problemów związanych z prawem lub też pomagając te problemy roz-

wiązywać. 

2. Powszechny dostęp do PPiO powinien mieć charakter rozwiązania 

systemowego. System powinien określać podstawowe elementy funk-

cjonowania PPiO, jednolite dla wszystkich obywateli, którymi przede 

wszystkim są: zakres podmiotowy i przedmiotowy, struktura oraz ob-

szar odpowiedzialności poszczególnych uczestników systemu, a także 

zakres i kryteria dostępu do usług.

3. Niewielka liczba osób (w skali kraju) korzystająca dotychczas z bez-

płatnych porad prawnych i obywatelskich utrudnia oszacowanie przy-

szłego popytu na poradnictwo. Z badania wynika jednak, że wzrost 

popytu – przy wspomnianych deficytach – jest kreowany w dużej mie-

rze przez podaż. Dlatego wydaje się, że wdrażanie przyszłego systemu 

warto rozłożyć w czasie, aby uniknąć boomu na poradnictwo, który 

mógłby na starcie sparaliżować jego funkcjonowanie. Wprowadzenie 

systemu na obszarze całego kraju można by poprzedzić przeprowa-

dzeniem pilotażu w wybranych gminach, powiatach i regionach. Pi-

lotaż powinien być wykorzystany do monitorowania zmieniającego 

się popytu i wyciągania na tej podstawie wniosków dotyczących upo-

wszechniania systemu w całym kraju.

4. System powinien integrować różne typy i formy świadczenia usług, 

obecnie często podzielone i rozproszone, pod wspólną nazwą, np. 

Porady Prawne dla Obywateli. Pozwoliłoby to uporządkować zastaną 

sytuację oraz zapewnić stałe finansowanie działalności, zwłaszcza 

niepublicznych usługodawców. Zagwarantowanie stałego wsparcia 

finansowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia ciągłości, 

trwałości i wysokiej jakości usług poradniczych. Nazwa „Porady Praw-

ne dla Obywateli” upodmiotowi beneficjentów PPiO, którzy przestaną 

być traktowani w publicznym dyskursie jak petenci, a zaczną być po-

strzegani jako obywatele.
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5. Według zasady, poradnictwo prawne i obywatelskie powinno obej-

mować etap pozasądowy sprawy. Wynika to z faktu, że w obecnym 

porządku prawnym istnieją już rozwiązania zapewniające nieodpłatne 

wsparcie na etapie sądowym tym obywatelom, których nie stać na po-

moc odpłatną. Chodzi tu przede wszystkim o wsparcie prawne w for-

mie usług tak zwanego prawnika z urzędu oraz coraz powszechniejszy 

dostęp do informacji prawnej oferowanej na etapie sądowym przez 

biura obsługi interesantów w sądach powszechnych. Nie ma dobrego 

uzasadnienia dla zastępowania tych rozwiązań czy ich dublowania 

w ramach PPiO, choć na pewno w przyszłości niezbędne będzie uspój-

nienie tych rozwiązań z mechanizmami funkcjonowania powszech-

nego systemu PPiO, o ile taki powstanie.

6. Kwestią podstawową dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest 

to, kto powinien mieć prawo do bezpłatnego korzystania z jego usług. 

Z jednej strony, biorąc pod uwagę względy sprawiedliwości społecznej 

i równość wszystkich obywateli wobec prawa, prawo do korzystania 

z PPiO powinien mieć każdy obywatel. Z drugiej strony, względy prak-

tyczne, w szczególności finansowe, skłaniają ku stwierdzeniu, że po-

radnictwo powinno być bezpłatnie dostępne dla tych osób, które nie 

są w stanie – z różnych powodów – skorzystać z pomocy odpłatnej. 

Wydaje się, że rozsądnym wyjściem godzącym te dwa podejścia – o ile 

jest to w ogóle możliwe – byłoby zapewnienie wszystkim obywatelom 

bezpłatnego dostępu do informacji prawnej i ograniczenie korzysta-

nia z porad i innych usług dodatkowych do określonych grup osób. 

Najtrudniejszym wyzwaniem przy takim rozwiązaniu będzie określe-

nie kryteriów uprawniających do korzystania z porad. Kryteria takie 

powinny być bowiem przede wszystkim zgodne z poczuciem spra-

wiedliwości społecznej, w miarę ostre (szczelne), łatwo weryfikowalne, 

a jednocześnie elastyczne, umożliwiające dostosowanie do indywidu-

alnych sytuacji osób zgłaszających się po pomoc.

7. Określenie kryteriów dostępu do PPiO spełniających powyższe wyma-

gania będzie niezwykle trudnym wyzwaniem. W przyszłych pracach 

nad systemem należałoby brać pod uwagę trzy rodzaje kryteriów (łącz-

nie lub alternatywnie):

a) kryteria sytuacji materialnej osoby i (lub) jej rodziny zgłaszającej 

się po pomoc (np. określony pułap dochodów), 

Poradnictwo_raport_T.indd   248Poradnictwo_raport_T.indd   248 2013-07-01   16:06:102013-07-01   16:06:10



2494. Rozwój poradnictwa w Polsce. Przewidywania i rekomendacje

b) kryteria wykluczenia społecznego (znajdowanie się w trudnej sytu-

acji życiowej związanej np. z niepełnosprawnością, bezrobociem, 

bezdomnością, itp.) oraz 

c) kryteria związane z rodzajem sprawy (katalog rodzajów spraw, 

w których udzielana jest pomoc bezpłatna, z reguły odpowiadają-

cy największemu zapotrzebowaniu społecznemu). Trzeba przy tym 

zwrócić uwagę na dwa aspekty kryteriów dostępu do PPiO. Z jednej 

strony, mają one zwiększać skuteczność i efektywność udzielane-

go wsparcia i zmniejszać ryzyko, że trafi ono do tych osób, którzy 

go nie potrzebują. Z drugiej strony, kryteria weryfikowane będą 

przez system, więc są jednym z głównych elementów budowania 

wizerunku systemu i zaufania do niego ze strony obywateli. Jeżeli 

weryfikacja kryteriów przez system będzie skomplikowaną proce-

durą biurokratyczną albo, odwrotnie, będzie papierowym zapisem, 

który w praktyce łatwo ominąć, to z pewnością nie przyczyni się to 

do budowania wiarygodności poradnictwa w oczach obywateli. 

8. Poradnictwo powinno w większym stopniu, niż to ma miejsce obecnie, 

pełnić rolę prewencyjną, czyli zapobiegać powstawaniu lub zaostrza-

niu się problemów związanych ze stosowaniem prawa. Dotychczas 

nacisk położony jest na porady, a nie na informację, z którą podmioty 

świadczące poradnictwo wychodzą do obywatela bardzo pasywnie. 

A to właśnie możliwość uzyskania w odpowiednim czasie kompeten-

tnej informacji prawnej może zapobiegać indywidualnym problemom 

obywateli. Funkcję prewencyjną PPiO można wzmocnić, uwzględnia-

jąc ten efekt pracy PPiO jako zamierzony i obligatoryjny dla wszystkich 

usługodawców.

9. Zakres przedmiotowy porad wielu usługodawców pokrywa się, dlate-

go warto rozważyć przygotowanie specjalistycznych analiz zawiera-

jących informacje na temat problemów beneficjentów i sugerowa-

nych sposobów ich rozwiązywania, których efektem byłoby kom-

pendium wiedzy i porad dla praktyków (np. pod nazwą „Poradnik dla 

usługodawców PPiO”). Zgromadzony w ten sposób zasób wiedzy byłby 

systematycznie weryfikowany zgodnie z postępującymi zmianami 

w prawie. Dzięki temu zalecenia dla usługodawców mogłyby być ujed-

nolicone, a jednocześnie nie musieliby oni poświęcać swojego czasu 

pracy na tworzenie takich analiz. W takim kompendium mogłyby się 

znaleźć przykłady wypełnionych wzorów pism i dokumentów, które 
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byłyby dostępne dla wszystkich instytucji świadczących poradnictwo, 

co przyspieszyłoby procedury związane z udzieleniem porad.

10. Wydaje się także, pomimo obaw o jakość świadczonych usług, że 

poradnictwo powinno wykorzystywać różne formy udzielania in-

formacji i porad, gdyż dzięki temu zwiększa się dostęp obywateli do 

PPiO, w szczególności tych, którzy ze względu na wiek, chorobę czy 

też wstyd nie mogą lub nie chcą osobiście skontaktować się z do-

radcą. Nieocenione mogą być w tym zakresie nowe technologie, któ-

re w znacznym stopniu ułatwiają korzystanie z informacji i porad. 

Z drugiej strony, nie należy ograniczać poradnictwa wyłącznie do 

kontaktów wirtualnych. Metody udzielania porad powinny być zróż-

nicowane i dostosowane do specyfiki beneficjenta i jego problemów. 

Z pewnością jednak w przypadku osób niezaradnych życiowo czy osób 

mających nikłą wiedzę prawną podstawową formą udzielania porady 

powinien być kontakt bezpośredni.

11. Sposobem na zagwarantowanie jakości informacji i porad, niezależnie 

od formy ich udzielania, są standardy świadczenia PPiO. Wypracowa-

nie i wdrożenie takich powszechnie obowiązujących standardów jest 

sporym wyzwaniem, tym bardziej że poza nielicznymi przypadkami 

(BPO i SPP) usługodawcy nie stosują żadnych formalnych standardów 

bądź też stosują wypracowane w praktyce, ale niespisane nigdzie 

zasady czy też sposoby postępowania. Ze strony obecnych usługo-

dawców może pojawić się duży opór przed przyjmowaniem nowych 

powszechnych standardów, które na przykład będą wymuszać zmianę 

dotychczasowych sprawdzonych metod postępowania z beneficjenta-

mi. Z pewnością wyzwaniem będzie także stworzenie ujednoliconego 

mechanizmu weryfikacji przestrzegania standardów, który powinien 

być sprawny, skuteczny, efektywny i niezależny od usługodawców. 

Najbardziej naturalnym jest powiązanie mechanizmu weryfikacji stan-

dardów z mechanizmem finansowania świadczonych usług.

12. W pierwszym rzędzie standardy świadczenia usług powinny dotyczyć 

minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracowników świadczą-

cych PPiO (zarówno ich przygotowania zawodowego, jak i odbytych 

odpowiednich szkoleń), sposobu świadczenia poradnictwa (poufność, 

rzetelność, partycypacja świadczeniobiorcy w myśl zasady „z klientem, 

a nie za klienta”), sposobu ewidencjonowania udzielanych porad z za-

pewnieniem odpowiednich zasad poufności, sposobu ich ewaluacji 
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i jej wpływu na dalsze świadczenie usług. Pomocne w tym mogą być 

standardy wypracowane przez ZBPO i FUPP.

13. Użyteczne byłoby wzmocnienie i rozbudowanie elementu edukacji 

obywatelskiej w PPiO. Edukacja obywatelska stanowi szczególnie 

niedoinwestowaną gałąź poradnictwa. W kontekście poradnictwa 

prawnego edukację obywatelską należy rozumieć jako działania 

ukierunkowane na uświadomienie beneficjentom PPiO możliwości 

zaangażowania się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz 

posiadania przez nich praw i obowiązków wynikających z faktu bycia 

obywatelem. Taka edukacja przyczyni się do usprawnienia funkcjono-

wania tych osób w państwie demokratycznym. Informacja uzyskana 

w trakcie wizyty w siedzibie organizacji poradniczej może na przykład 

skłonić beneficjentów PPiO do zaangażowania się w działalność orga-

nizacji pozarządowej zrzeszającej osoby dotknięte problemami, z któ-

rymi oni sami też się borykają, np. bezrobociem, niepełnosprawnością 

(własną bądź członka rodziny), przemocą, itp. Plakaty lub ulotki infor-

macyjne dostępne w ośrodkach prowadzących poradnictwo również 

mają szanse podnieść poziom wiedzy i świadomości obywatelskiej 

beneficjentów PPiO. Zapewnienie elementu edukacji obywatelskiej 

mogłoby w dłuższej perspektywie wpłynąć pozytywnie na jakość 

ustawodawstwa poprzez podniesienie poczucia sprawstwa u obywa-

teli oraz wykształcenie w nich poczucia odpowiedzialności także za 

sprawy społeczne i polityczne. Rekomendacją niedotyczącą już syste-

mu poradnictwa jest także poszerzenie, wzmocnienie i podniesienie 

jakości edukacji prawnej i obywatelskiej w systemie formalnym. Co 

prawda, od pewnego czasu w programie szkół ponadpodstawowych 

wprowadzone zostały elementy prawa, a obywatelskość ma swoje 

miejsce w ramach lekcji WOS-u, ale według powszechnych ocen eks-

pertów i praktyków jest to o zdecydowanie za mało, jeśli chodzi o za-

kres tematyki, i niestety jest to realizowane w bardzo niskiej jakości 

z uwagi na brak właściwie przygotowanych nauczycieli. Chodziłoby 

także o to, aby edukacja formalna w zakresie prawa czy aktywności 

obywatelskiej była o wiele bardziej praktyczna – dostarczała kompe-

tencji przydatnych w życiu, a nie tylko na egzaminie.

14. Istotne jest również, aby zwiększać siłę i skuteczność docierania do 

obywateli z ofertą poradnictwa. Obecnie, jak ktoś trafnie określił 

w trakcie przeprowadzanych badań, jest to pięta achillesowa PPiO. 
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Choć wydaje się, że słabość ta jest w sporej części zamierzona, wyni-

kająca z obawy, że przy większej promocji usług popyt może okazać 

się o wiele większy niż możliwości jego zaspokojenia. W dużej mierze 

są to obawy uzasadnione, bo z badań wynika, że przy obecnej niskiej 

świadomości prawnej obywateli to podaż kreuje popyt na usługi po-

radnicze. Jednak warto zwrócić uwagę, że przy tworzeniu i rozwijaniu 

systemu PPiO brak działań informacyjnych skierowanych do obywateli 

może skutkować sytuacją odwrotną – przerostem podaży nad popy-

tem. Niewątpliwie więc jednym z istotnych elementów systemu po-

radnictwa powinny być dobrze przemyślane i zaplanowane działania 

informacyjne.

15. Niezbędnym elementem systemu jest ewidencjonowanie i monitoro-

wanie spraw i beneficjentów przez usługodawców. Dzięki temu bę-

dzie można nie tylko oceniać jakość świadczonych usług, lecz także 

szacować popyt, sprawdzać efektywność usług i planować zasoby 

potrzebne do zaspokojenia szacowanego popytu.

16. Przy zastosowaniu kryteriów ograniczających dostęp do korzystania 

z usług systemu, bo najprawdopodobniej takowe się pojawią, powsta-

je potencjalne ryzyko mogące obniżyć wiarygodność i zaufanie oby-

wateli do świadczonych usług. Ryzyko to polega na tym, że niektóre 

osoby będące w potrzebie zostaną odprawione, gdyż nie spełnią ja-

kiegoś kryterium dostępu. Z pewnością odprawionym osobom trudno 

się będzie z tym pogodzić, i uznają to za biurokrację albo ocenią, że 

system jest tylko dla wybranych. To jest oczywiście argument prze-

ciw wprowadzaniu kryteriów dostępu, ale jeżeli już takowe będą, to 

jednym ze sposobów zminimalizowania opisanego problemu może 

być wprowadzenie częściowej odpłatności za usługi świadczone 

w ramach systemu. Przy takim rozwiązaniu osoba niespełniająca 

kryteriów dostępu nie jest odrzucana przez system, ma możliwość 

skorzystania z jego usług, ale odpłatnie. Inaczej mówiąc, system nie 

zostawi obywatela w trudnej sytuacji, ale z uwagi na to, że nie speł-

nia on wszystkich warunków dostępu, musi przynajmniej częściowo 

zapłacić za udzieloną poradę. Przy czym rozwiązanie to wydaje się 

możliwe do zastosowania w przypadku porad i usług dodatkowych, 

weryfikowanie kryteriów dostępu w przypadku informacji prawnej 

byłoby nieefektywne i nieużyteczne. Ponadto zaletą wprowadzenia 
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takiego rozwiązania byłyby dodatkowe przychody, które stanowiłyby 

wsparcie świadczonych usług.

4.2.2. Rekomendacje dotyczące polityki państwa wobec poradnictwa, w tym sposobów finan-

sowania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

1. Poradnictwo prawne i obywatelskie ma na celu upodmiotowienie 

obywateli, wzmocnienie ich kompetencji społecznych, a także popra-

wę jakości ich życia. Fakt ten jasno wskazuje, że to państwo powinno 

odpowiadać za umożliwienie obywatelom dostępu do PPiO. 

2. Niestety, tak nie jest, państwo nie stworzyło ani kompleksowego sy-

stemu PPiO, ani dobrych warunków do jego rozwoju, choć w pewnych 

obszarach uznało za stosowne wziąć odpowiedzialność za dostarcze-

nie obywatelom informacji i porad prawnych (dotyczy to na przykład 

spraw konsumenckich czy środowiska pracy). Taka polityka państwa 

jest przyczyną tego, że PPiO rozwijało się dość spontanicznie w ra-

mach organizacji pozarządowych, a także instytucji publicznych (dzia-

łających głównie w sferze integracji społecznej), do których włączono 

elementy informacji prawnej i poradnictwa prawnego jako jeden z ich 

instrumentów działania różnych. Obecny stan rzeczy trudno nazwać 

systemem, ale może on stanowić podwalinę do zbudowania systemu 

PPiO w Polsce. Funkcjonujący dziś zaczątek systemu, mimo że jest nie-

doskonały, osiągnął już poziom dojrzałości, w którym nastąpił pewien 

podział zadań między podmiotami publicznymi a niepublicznymi. Sła-

bość tego stanu rzeczy polega na braku zagwarantowania stałego fi-

nansowania działań usługodawców, zwłaszcza tych niepublicznych. 

W związku z tym, przyszły system powinien polegać na zapewnieniu 

ciągłego finansowania świadczonych usług, nawet jeśli finansowanie 

to miałoby być ograniczone do podstawowych i najbardziej rozpo-

wszechnionych spraw (prawa cywilnego, zabezpieczenia społeczne-

go, prawa pracy). Stałość finansowania jest warunkiem niezbędnym 

do ciągłości i trwałości świadczenia usług, a cechy te są zasadnicze 

w budowaniu zaufania obywateli do systemu PPiO i dla skuteczności 

jego działania.

3. Zakres i sposób finansowania poradnictwa powinien uwzględniać trzy 

podstawowe rodzaje usług: 
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� informację o prawach i obowiązkach obywatela, obowiązujących 

przepisach prawnych, o możliwości uzyskania różnych form pomo-

cy w rozwiązywaniu problemów,

� poradę prawną służącą rozwiązaniu na gruncie prawnym proble-

mu, z którym przychodzi obywatel, 

� poradę obywatelską, czyli poradę prawną w zakresie rozwiązania 

konkretnych problemów uzupełnioną o poradę dotyczącą wyjścia 

z trudnej sytuacji życiowej, która jest przyczyną i (lub) skutkiem 

tych problemów.

 W miarę możliwości podstawowe usługi powinny być uzupełniane 

usługami dodatkowymi, takimi jak pomoc kwalifikowana, mediacja, 

edukacja obywatelska czy rzecznictwo. Zaproponowany podział nie 

powinien burzyć już istniejącego w obszarze poradnictwa ładu insty-

tucjonalnego, ale go uzupełniać i wzmacniać, tak aby zakres świad-

czenia poszczególnych rodzajów usług móc dostosować do skali za-

potrzebowania. Zakres porad prawnych i obywatelskich powinien być 

także dostosowany do sytuacji i możliwości osoby z nich korzystającej. 

W przypadku osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie w pełni 

samodzielnie realizować zaleceń doradcy, na przykład z powodu nie-

pełnosprawności czy niezaradności życiowej, porada powinna także 

uwzględniać dodatkowe wsparcie, np. w formie napisania pisma urzę-

dowego czy kontaktu z urzędnikiem.

4. Można wyobrazić sobie różne modele funkcjonowania systemu PPiO. 

Niezależnie od przyjętego modelu, przyszły system nie może być sy-

stemem upaństwowionym w tym znaczeniu, że usługi w jego ramach 

świadczą wyłącznie podmioty publiczne. Przede wszystkim dlatego że 

duża część problemów obywateli bezpośrednio wiąże się z działaniami 

państwa i jego urzędników, obywatel musi mieć zatem alternatywę 

w postaci skorzystania w takich przypadkach z porady podmiotu nie-

będącego elementem administracji publicznej. Istotnym argumentem 

jest także fakt, że dotychczasowy dorobek i potencjał poradnictwa 

opiera się w głównie na organizacjach pozarządowych. Przyszły sy-

stem poradnictwa powinien mieć zatem charakter mieszany i powi-

nien być otwarty na różnych usługodawców: publicznych, pozarządo-

wych, a także prywatnych.

5. Nie chodzi zatem o to, żeby państwo, które, jak stwierdzono wyżej, po-

winno odpowiadać za stworzenie systemu PPiO, brało na siebie ciężar 
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jego funkcjonowania i świadczenia usług. Wręcz przeciwnie, zgodnie 

z duchem czasu, powinno w jak największym stopniu uspołeczniać 

świadczenie usług. Rolą państwa powinno być natomiast stworzenie 

jednolitych, przejrzystych i powszechnych warunków umożliwia-

jących dostęp wszystkim obywatelom do usług wysokiej jakości. 

Oznacza to przede wszystkim określenie zasad, warunków i procedur 

finansowania usług świadczonych w ramach systemu, warunków do-

stępu do nich ze strony obywateli oraz mechanizmów gwarantujących 

skuteczność, efektywność i jakość świadczonych usług. 

6. Odpowiedzialność państwa, o której była mowa w pierwszej rekomen-

dacji, powoduje, że system PPiO powinien być finansowany głównie 

z budżetu państwa oraz dodatkowo z budżetów samorządów teryto-

rialnych. Nie wyklucza to wykorzystywania innych, uzupełniających 

możliwości finansowania, na przykład funduszy unijnych czy też środ-

ków własnych usługodawców. Ale podstawą funkcjonowania systemu 

PPiO muszą być środki publiczne. Przy czym zgodnie z zasadą decen-

tralizacji państwa oraz zasadą subsydiarności usługi w ramach syste-

mu powinny być kontraktowane i realizowane jak najbliżej obywatela, 

co oznacza, że istotną rolę w dystrybucji środków z budżetu państwa 

w ramach systemu PPiO powinny odgrywać samorządy terytorialne.

7. Finansowanie systemu powinno mieć charakter stabilny, aby zapew-

nić ciągłość i trwałość świadczenia usług. A to oznacza, że należałoby 

znaleźć sposoby finansowania usług zapewniające większą stabilność 

niż powszechnie stosowane do zlecania zadań publicznych procedu-

ry konkursowe lub przetargowe, z natury rzeczy niegwarantujące 

ciągłości finansowania i działania. Jeżeli nie będzie to możliwe, to 

przynajmniej należy maksymalnie wykorzystać przy finansowaniu 

PPiO istniejące w obecnych procedurach zlecania zadań rozwiązania, 

które przyczyniają się do trwałości świadczonych usług, np. umowy 

wieloletnie, prymat doświadczenia i kompetencji, a nie ceny itp.

8. Naturalną konsekwencją finansowania systemu ze środków pub-

licznych jest fakt, że to państwo będzie określać jego kształt i zakres 

usług świadczonych w jego ramach. Niezależnie od przyjętych w tym 

zakresie rozstrzygnięć, należy liczyć się z tym, że część dotychczas 

świadczonych w ramach PPiO usług i część usługodawców znajdzie 

się poza systemem. Może to dotyczyć na przykład porad specjalistycz-

nych, udzielanych bardzo wąskiej, specyficznej grupie odbiorców lub 
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odnoszących się do niszowych dziedzin prawa. Niezwykle istotne jest 

zatem, aby przyjęte w przyszłości rozwiązania dotyczące PPiO nie za-

mykały możliwości świadczenia tego typu usług poza systemem. To, 

że nie znalazły się one w koszyku usług finansowanych w ramach sy-

stemu, nie powinno powodować, że będą to usługi drugiej kategorii, 

i nie powinno także zamykać możliwości finansowania ich z innych niż 

przeznaczone na system środków publicznych.

9. Państwo, stosując niezwykle istotny dla PPiO instrument finansowy, 

może – i powinno – wpływać na kształt i strukturę systemu, przede 

wszystkim po to, by zapewnić dostęp obywateli do świadczonych 

usług. Chodzi o zapewnienie odpowiedniej gęstości sieci poradni-

czej, a w jej ramach odpowiednie alokowanie świadczonych usług, 

adekwatnie do potrzeb beneficjentów, oraz przypisanie ich do określo-

nych typów usługodawców: ośrodków pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych, Studenckich Poradni Prawnych, Biur Porad Obywatel-

skich itd.

10. Warto także stworzyć mechanizmy sprzyjające kooperacji różnych ty-

pów usługodawców, w szczególności działających w tej samej gminie 

czy tym samym powiecie. Współpraca umożliwi lepszy dostęp obywa-

teli do usług, wzajemne uzupełnianie się i bardziej efektywne rozloko-

wanie usług pomiędzy świadczeniodawców. Połączenie istniejących 

enklaw czy podsystemów poradnictwa w jeden system zracjonalizuje 

wydatki i uczyni system wsparcia bardziej przejrzystym.

11. Niezależnie od specyfiki i doświadczeń różnych typów usługodawców 

system będzie musiał zróżnicować rolę, a także finansowanie podmio-

tów publicznych i niepublicznych. Podmioty publiczne, które obecnie 

świadczą poradnictwo czy udzielają informacji prawnej, robią to w ra-

mach swoich ustawowych kompetencji, inaczej działałyby bezpraw-

nie. Tak więc państwo poprzez ustawy i rozporządzenia określa, jaki 

podmiot publiczny, w jakim zakresie i dla kogo może świadczyć usługi 

poradnicze, i decyduje o skali świadczonych usług poprzez zapewnie-

nie odpowiednich środków finansowych. Podmioty niepubliczne dzia-

łają niezależnie od struktur państwowych, nie mają stałego finanso-

wania, dlatego system (państwo) musi im to finansowanie dodatkowo 

zapewnić.

12. Państwo powinno również zadbać o jakość świadczonych usług. Wyda-

je się, że najbardziej użytecznym sposobem w tym zakresie jest wspo-
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mniana wcześniej standaryzacja usług powiązana z finansowaniem 

ich świadczenia.

13. Niewątpliwie fundamentem PPiO są ludzie, osoby udzielające informa-

cji i porad. To od ich przygotowania i zaangażowania zależy skuteczność 

i jakość świadczonych usług. Z badań wynika przy tym jasno, że takie 

kadry muszą być wynagradzane – wolontariat może stanowić jedynie 

uzupełnienie czy też wsparcie dla profesjonalnych doradców. Dlatego 

istotne jest, aby przyszły system poradnictwa przewidział odpowiednie 

finansowanie osób świadczących w jego ramach usługi oraz uwzględnił 

mechanizmy (i środki na ich działanie) umożliwiające stałe podnosze-

nie kompetencji tych osób, a także aktualizowanie ich wiedzy na temat 

zmieniającego się prawa i nowych problemów społecznych.

14. Państwo, finansując system, powinno również określić, kto powinien 

mieć prawo do korzystania z jego usług. W świetle badania, a także 

dotychczasowej publicznej dyskusji na ten temat wydaje się, że roz-

strzygnięcie kwestii dostępu do PPiO jest jedną z najtrudniejszych 

decyzji związanych z tworzeniem systemu. O trudnościach z tym 

związanych była mowa wyżej, w tym miejscu warto zwrócić uwagę 

na dwa aspekty dodatkowe tej decyzji. Pierwszy aspekt to jej skutki 

dla finansów publicznych państwa, bo oczywiście im większy krąg 

osób mających prawo do korzystania z usług, tym większa ich podaż, 

a więc większe koszty związane z utrzymaniem systemu. Dla pełnego 

obrazu kosztów i korzyści należałoby oczywiście uwzględnić chociaż-

by oszczędności, jakie dla budżetu państwa w dłuższej perspektywie 

przyniesie szeroki dostęp do PPiO, np. w postaci mniejszych wydat-

ków na świadczenia społeczne czy na postępowania sądowe. Przy 

obecnym stanie rozwoju poradnictwa w Polsce trudno jednak, nawet 

w przybliżeniu, szacować te spodziewane oszczędności. Po stronie ko-

rzyści należy zapisać też prawdopodobny pozytywny wpływ sprawne-

go i powszechnego systemu poradnictwa na poprawę relacji państwa 

z obywatelami, odbudowywanie zaufania do instytucji publicznych 

oraz szacunku dla prawa. Mimo że wartości te nie dają się ująć w ka-

tegoriach ekonomicznych i trudno je zmierzyć, w długofalowej per-

spektywie mogą okazać się najbardziej zauważalnym i znaczącym 

osiągnięciem systemu, w istotny sposób wzmacniającym fundamenty 

demokratycznego państwa prawa oraz podmiotowość obywateli.
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  Drugi aspekt decyzji o zakresie podmiotowym PPiO wiąże się 

z koniecznością zachowania równowagi pomiędzy usługami bezpłat-

nymi i płatnymi. Szerokie otwarcie PPiO rodzi obawy o odpływ klien-

tów z rynku usług komercyjnych. Na tym etapie trudno rzetelnie na 

te obawy odpowiedzieć. Jednym z możliwych sposobów rozwiązania 

tych dylematów jest stopniowe czy też pilotażowe (w wybranych 

gminach, powiatach, regionach) wprowadzanie systemu, szczegóło-

we monitorowanie skutków wdrażanych rozwiązań i planowanie na 

tej podstawie przyszłości.

15. Struktury wspierające przyszły system powinny oprzeć się o jednostki 

państwowe i samorządowe, ale przewidywać także miejsce dla nie-

publicznych instytucji wspierających, szczególnie jeśli ich działania 

mają charakter planowy i systematyczny. Przyczyniłoby się to do jesz-

cze większej stabilizacji sytuacji usługodawców i zapewniło im po-

czucie bezpieczeństwa, jak również byłoby gwarancją trwałości ich 

działań. Należy też wzmacniać i promować wśród instytucji wspierają-

cych różne formy pomocy pozafinansowej dla poradnictwa, takie jak: 

szkolenia, działania informacyjne, wydawanie publikacji, prowadzenie 

prawnych serwisów internetowych, diagnozowanie potrzeb itp.

16. PPiO powinno ewoluować w stronę integracji z wymiarem sprawied-

liwości oraz organizacjami prawników. Po pierwsze, poprzez odcią-

żenie sądów w wyniku zdjęcia z nich obowiązku określania osób, któ-

rym przysługuje zwolnienie z kosztów sądowych, i przekazanie tego 

zadania instytucji związanej z systemem bezpłatnego poradnictwa 

(wraz z zarządzaniem środkami na tę pomoc). Po drugie, poprzez włą-

czenie odbycia praktyki w PPiO do obowiązkowego zakresu edukacji 

prawnej w trakcie studiów oraz aplikacji. Po trzecie, poprzez włączenie 

kancelarii prawnych i stowarzyszeń prawniczych w system doradz-

twa (szczególnie w opiekę, patronat nad uniwersyteckimi poradniami 

prawnymi). Po czwarte, poprzez integrację biur obsługi interesantów 

w sądach z systemem doradztwa.

17. W systemie PPiO warto rozwijać działania zachęcające środowiska 

prawnicze (komercyjne) do aktywnego i systematycznego włączania 

się w jego funkcjonowanie. Znoszenie barier ułatwi zaangażowanie 

się i podniesie aktywność środowiska prawniczego. Szczególnie należy 

zastanowić się nad zmianą lub korzystną, z punktu widzenia tworzenia 

systemu PPiO, interpretacją zapisów prawnych dotyczących podatku 
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VAT pobieranego od darmowych usług prawnych oraz podatku docho-

dowego od osób fizycznych naliczanego w przypadku beneficjentów 

(obowiązek naliczania spoczywa na udzielającym porady).

18. Niezbędny jest także obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez 

osoby udzielające porad. Obecnie adwokaci i radcy prawni, a wśród or-

ganizacji – Studenckie Poradnie Prawne, są objęte takim obowiązkiem. 

Aby zapewnić wysoką jakość usług oraz uwierzytelnić działalność PPiO 

prowadzonej przez osoby niemające wykształcenia prawniczego, moż-

na wprowadzić obowiązek podlegania ubezpieczeniu OC dla osób i or-

ganizacji udzielających porady w PPiO.

19. Wyzwaniem dla państwa będzie również stworzenie mechanizmów 

monitorowania i oceny różnych aspektów działania systemu oraz jego 

skutków społecznych, gospodarczych i politycznych. Wyzwanie to bę-

dzie tym większe, że dotychczas, co wykazało badanie, nie ma w zasa-

dzie żadnych rzetelnych i skutecznych rozwiązań w tym zakresie, na 

których można byłoby się oprzeć.

20. Stworzenie takiego systemu, jak opisany powyżej, wymaga sformu-

łowania przede wszystkim czytelnej polityki państwa wobec porad-

nictwa, która będzie określać klarowne stanowisko państwa wobec 

głównych kwestii systemu PPiO, w tym także jednoznacznie rozstrzy-

gać najważniejsze przedstawione dylematy. Niezbędny jest także 

dobry plan dotyczący tworzenia i wspierania systemu PPiO, a także 

zmiany legislacyjne i instytucjonalne, które pozwolą wprowadzić ten 

plan w życie.

21. Kształt przyszłego systemu powinien uwzględniać dotychczasowe do-

świadczenia i obecny dorobek PPiO, które w dużej mierze pozwoliły 

opisać przeprowadzone badanie, a także odpowiadać na zidentyfiko-

wane w badaniu słabości i braki istniejących rozwiązań.

22. W projektowaniu systemu PPiO należy również uwzględnić stano-

wiska wszystkich istotnych jego interesariuszy, a przede wszystkim 

państwa, samorządów terytorialnych, obecnych publicznych i niepub-

licznych usługodawców, środowisk prawniczych oraz obywateli.

23. W dyskusji nad przyszłym system PPiO warto wykorzystać pomysły 

konkretnych rozwiązań opisanych w powyższym raporcie, będących 

propozycjami uczestników badania.

24. Podstawą do pracy nad systemem PPiO powinny stać się propozycje 

systemu i założeń polityki państwa, które zostaną wypracowane w ra-
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mach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

4.2.3. Rekomendacje dotyczące przyszłych badań nad poradnictwem

Badanie prezentowane w niniejszym raporcie jest pierwszym kom-

pleksowym podejściem do problematyki poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego w Polsce. Jak zwykle w takich sytuacjach wyniki, oprócz do-

starczenia odpowiedzi na wiele pytań, wskazują obszary, które albo nie 

zostały dostatecznie pogłębione w obecnym projekcie, albo w ogóle nie 

zostały wzięte pod uwagę. Wyznaczają one kierunki dalszych badań nad 

problematyką poradnictwa. Odmiennie jednak od właśnie zakończonego 

badania, kolejne projekty badawcze nie muszą być już tak szerokie, prze-

ciwnie – powinny być dostosowane do konkretnych pytań badawczych 

lub służyć osiągnięciu konkretnych celów pozwalających tworzyć i mody-

fikować przyszły system poradnictwa w Polsce. Przyszłe badania należy 

zatem rozpatrywać w dwóch perspektywach:

� eksploracyjno-naukowej, w której głównym celem powinno pogłę-

bianie zgromadzonej dotychczas wiedzy, sprawdzanie hipotez, uzu-

pełnianie obrazu o brakujące informacje itp., czyli wszystko to, co po-

zwala poznać szerszy kontekst poradnictwa, identyfikować potrzeby 

poszczególnych interesariuszy procesu poradnictwa (usługodawców, 

beneficjentów, wspierających) oraz kolejne bariery jego rozwoju;

� operacyjno-ewaluacyjnej, w której głównym celem powinno być 

sprawdzanie, jak działa system poradnictwa lub jego poszczególne 

składowe, na ile wdrażane są przyjęte rozwiązania i w jakim stopniu 

są one efektywne zarówno od strony ekonomicznej, jak i społecznej.

Poniżej wymieniamy obszary badawcze, których analizę warto rozwa-

żyć w perspektywie eksploracyjno-naukowej.

1. Należałoby poznać opinie i postawy wobec bezpłatnego poradnictwa 

przedstawicieli dwóch grup. Ich stanowisko ma bowiem bardzo ważne 

znaczenie dla przyszłego systemu PPiO, a może być dla niego wręcz 

przesądzające. Te grupy to:

a) środowisko prawnicze – warto objąć badaniem dwie podstawo-

we grupy: praktykujących prawników (adwokatów, radców), którzy 

system bezpłatnego poradnictwa mogą postrzegać jako zagraża-

jącą im konkurencję, oraz studentów prawa, dla których system 
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ten może stanowić jedną z dostępnych ścieżek wchodzenia do 

zawodu prawniczego (czasową lub docelową). Poznanie postaw, 

opinii, potrzeb i sposobu postrzegania swojej praktyki prawnej 

w kontekście powstającego systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego powinno pozwolić określić, w jakim stopniu grupa 

praktykujących prawników może być przeciwnikiem (lub w skraj-

nym przypadku wręcz zagrożeniem) dla tego systemu, a w jakim 

– sprzymierzeńcem dostrzegającym pozytywny efekt rosnącej 

świadomości prawnej dzięki rozpowszechnieniu porad prawnych 

i obywatelskich. Z kolei badanie studentów wydziałów prawa mo-

głoby być skoncentrowane na poznaniu planów zawodowych przy-

szłych prawników i miejsca w tych planach dla działań związanych 

z bezpłatnym poradnictwem prawnym. Oba badania dostarczyłyby 

informacji, na jakie zasoby ludzkie i kompetencyjne może liczyć 

obecnie i w przyszłości system bezpłatnego poradnictwa, jakie są 

główne bariery i zagrożenia dla jego rozwoju ze strony środowiska 

prawniczego.

b) wymiar sprawiedliwości – omawiane badanie pokazało, że relacje 

pomiędzy jednostkami wymiaru sprawiedliwości, przede wszyst-

kim sądami, a podmiotami świadczącymi bezpłatne poradnictwo 

prawne i obywatelskie są słabe i w żaden sposób nieusystematyzo-

wane. Tymczasem wydaje się, że dobrze działający system poradni-

ctwa może przysłużyć się usprawnieniu pracy sądów – bezpłatne 

poradnictwo ma szansę bowiem doprowadzać do rozstrzygnięcia 

przynajmniej części sporów na etapie przedsądowym (a przez to 

zmniejszyć liczbę spraw, które trafiają na wokandę), a te, które 

ostatecznie trafiałyby do sądów, byłyby lepiej przygotowane do 

rozpatrzenia (np. poprzez lepiej napisane pozwy). Wskazane za-

tem byłoby poznanie postaw i opinii sędziów na temat bezpłat-

nego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, postrzegania jego 

miejsca w zapewnianiu obywatelom dostępu do pomocy prawnej 

i instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz zidentyfikowanie barier 

utrudniających rozwój współpracy pomiędzy sądami a podmiota-

mi świadczącymi porady.

2. Osobnym problemem jest dotarcie do grup, które obecnie mają szcze-

gólnie utrudniony dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, na 

przykład do uchodźców. Należy oczekiwać, że liczba cudzoziemców 
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trafiających do Polski (albo jako kraju docelowego, albo tranzytowego) 

będzie się zwiększać, rosnąć więc zarazem będzie skala problemów 

prawnych tej grupy. Przyszłe badania powinny mieć charakter prze-

de wszystkim eksploracyjny i być nakierowane na zidentyfikowanie 

obecnych praktyk stosowanych w tym obszarze, oferty dostępnej dla 

uchodźców, nastawienia instytucji i przedstawicieli państwa polskie-

go do uchodźców, w tym do udzielania im bezpłatnej pomocy prawnej, 

wreszcie na zidentyfikowanie i skatalogowanie problemów prawnych, 

z jakimi stykają się uchodźcy w Polsce, i oczekiwań samych uchodź-

ców względem tego obszaru.

3. Istotne jest także pogłębienie w przyszłości badania tych podmiotów, 

które nie objęte zostały badaniem, a które udzielają informacji i po-

rad w zakresie stosowania prawa. Dotyczy to na przykład wydzielonej 

admistracji skarbowej, która z uwagi na swoją specyfikę i odrębne 

regulacje prawne dotyczące udzielania informacji podatkowych nie 

była badana. Warto byłoby także pogłębić badanie tych podmiotów, 

które choć znalazły się w próbie badawczej, to zadeklarowały, że nie 

świadczą PPiO. Dotyczy to urzędów marszałkowskich i urzędów woje-

wódzkich, które – analogicznie do biur obsługi interesantów w sądach 

– mają wydziały czy też biura spraw obywatelskich.

4. Wątkiem, który nie został uwzględniony w przeprowadzonym badaniu, 

a który być może także zasługuje na przyjrzenie się mu w kontekście 

przyszłego systemu PPiO, jest pomoc prawna dla Polaków poza gra-

nicami państwa, tym bardziej że coraz częściej pojawiają się sygnały 

o potrzebie zorganizowania w sposób systemowy tego typu wsparcia. 

5. Kolejnym wątkiem wartym podjęcia jest próba zrozumienia przyczyn, 

dla których obecnie kobieta jest typowym beneficjentem bezpłatnej 

pomocy prawnej i obywatelskiej, a w szczególności, czy wynika to ze 

specyfiki spraw, z którymi się zwraca (np. przemoc domowa, dyskry-

minacja w miejscu pracy itp.), czy też z tego, że jest w pewnym sensie 

przedstawicielem gospodarstwa domowego, które doświadcza prob-

lemów i potrzebuje pomocy. Inaczej mówiąc, czy problemy, z którymi 

kobiety przychodzą do instytucji udzielających bezpłatnych porad, 

mają charakter indywidualny czy zbiorowy (np. rodzinny) i dlaczego 

mężczyzna jest w tym procesie uzyskiwania pomocy nieobecny (czy 

jest zagrożeniem, przyczyną szukania pomocy czy po prostu jest bier-
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ny lub mniej kompetentny społecznie czy indywidualnie do szukania 

takiej pomocy).

6. Poza kwestią równego dostępu do usług prawniczych systematyczne-

go badania wymagają także inne czynniki generujące zidentyfikowane 

w raporcie wykluczenie prawne: niepełnosprawność, podeszły oraz mło-

dy wiek, analfabetyzm funkcjonalny, problem zadłużeń itp. Skala natę-

żenia czynników utrudniających korzystanie z systemu sprawowania 

prawa powinna być przedmiotem cyklicznej pogłębionej obserwacji.

7. Zasadne wydaje się także wypracowanie zestawu wskaźników w for-

mie pytań, które monitorowałyby stan świadomości prawnej Polaków, 

a przede wszystkim częstość i zakres korzystania z pomocy, w tym 

z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Taki monito-

ring mógłby być realizowany np. raz w roku na zlecenie MPiPS i sta-

nowić narzędzie sprawdzające zmiany zachodzące w tym obszarze 

w społeczeństwie polskim. Monitoring taki powinien być prowadzony 

niezależnie od tego, czy, kiedy i w jakim zakresie zostanie wprowadzo-

ny system bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Sy-

stem taki mógłby stanowić podstawę do szacowania popytu na PPiO.

8. Monitoring pilotażowego etapu wdrażania przyszłego systemu bez-

płatnego poradnictwa. Przy założeniu, że wprowadzanie systemu 

rozpocznie się od kilkunastu miejsc–instytucji w Polsce, powinny 

one zostać poddane kilkukrotnym badaniom o charakterze studium 

przypadku. Badanie takie pozwoliłoby uchwycić zmiany zachodzą-

ce w funkcjonowaniu poradnictwa zarówno w jednostkach wdra-

żających, jak i w szeroko pojętym otoczeniu – wśród beneficjentów, 

przedstawicieli władz samorządowych oraz, jeśli byłoby to możliwe 

budżetowo, także w społeczności lokalnej. Ważnym elementem takich 

badań powinno być też poznanie opinii przedstawicieli samego usłu-

godawcy, zarówno jego przedstawicieli ze szczebla kierowniczego, 

jak i osób bezpośrednio udzielających porad, oraz analiza dokumen-

tacji. Należałoby w badaniu uwzględnić także analizę popytową, aby 

stwierdzić, na ile zmieniona oferta i sposób działania przyczyniają się 

do zwiększenia popytu (zgodnie z wynikiem niniejszego raportu popyt 

na bezpłatne porady generowany jest przez podaż). W tym celu w ba-

daniu należałoby uwzględnić grupę kontrolną usługodawców, którzy 

w tym samym czasie i porównywalnych miejscach w Polsce będą 

prowadzić bezpłatne poradnictwo, ale bez stosowania elementów 
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nowego systemu. Badanie takie powinno być przeprowadzone przed 

wdrożeniem PPiO (wówczas zbadano by także oczekiwania i nadzie-

je związane z nowym systemem), a następnie dwukrotnie – w trakcie 

i na koniec etapu wdrożeniowego. Wyniki monitoringu posłużyłyby do 

zmodyfikowania kształtu systemu i jego procedur, narzędzi, itp. przed 

upowszechnieniem go w całej Polsce.

9. Zaleca się też przeprowadzenie monitoringu funkcjonowania systemu. 

W momencie upowszechnienia nowego systemu bezpłatnego porad-

nictwa prawnego i obywatelskiego należałoby uruchomić narzędzie 

jego monitoringu. Badanie takie powinno obejmować m.in. następu-

jące elementy:

a) trwałość świadczenia usług poradnictwa, zarówno w wymiarze 

instytucjonalnym (sam fakt prowadzenia takiej działalności lub 

istnienia organizacji–instytucji), jak i zasobów ludzkich (rotacja 

personelu udzielającego porad);

b) wprowadzanie i utrzymywanie standardów świadczenia poradni-

ctwa, czyli sprawdzanie, czy i w jakim stopniu założone w systemie 

standardy i procedury są przestrzegane i jak są oceniane;

c) ocena jakości obsługi, czyli badanie opinii beneficjentów na temat 

obsługi, z jaką spotkali się w czasie zasięgania porady. Uwzględnie-

nie tego aspektu jest bardzo istotne, ponieważ pozwala uniknąć sy-

tuacji, w której zdefiniowane standardy wprawdzie są spełniane na 

zadowalającym poziomie, ale nie przekładają się na końcowy efekt 

w postaci zadowolonego beneficjenta – taka konfiguracja wyników 

wskazywałaby na złe określenie standardów i w dłuższej perspekty-

wie prowadziłaby do spadku efektywności całego systemu.

Całość wdrażania systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego powinna być poddawana także systematycznej ewaluacji, 

w tym analizie ekonomicznej uwzględniającej poniesione koszty oraz 

osiągnięte zyski. Przy czym głównym elementem powinno być w tym przy-

padku przekroczenie granic resortowych i ocena efektywności systemu 

w skali całego państwa – przykładowo koszty mogą być ponoszone przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a zyski będą pojawiać się w do-

menie zarządzanej np. przez Ministerstwo Sprawiedliwości (np. tańsza 

obsługa spraw spornych w sądach).
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4.2.4. O poradnictwie w Polsce. Głosy ekspertów

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej:

„Poradnictwo prawne i obywatelskie stanowi trwały element polityk 

publicznych w Polsce. W Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 

zawarty jest zapis, że zwiększona powinna być dostępność do poradni-

ctwa prawnego i obywatelskiego na etapie przedsądowym i sądowym dla 

najuboższych grup społecznych. W zadaniach wielu instytucji publicznych 

na poziomie centralnym i lokalnym prowadzi się działania związane z in-

formowaniem obywateli o ich prawach i obowiązkach oraz świadczeniu 

porad prawnych w zakresie kompetencji danego urzędu. Ministerstwo 

Sprawiedliwości prowadziło prace nad ustawowym uregulowaniem tej 

kwestii. Z kolei w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany 

jest projekt systemowy »Opracowanie kompleksowych i trwałych mecha-

nizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce«, 

w ramach którego przeprowadzone zostały badania, których zwieńcze-

niem jest niniejszy raport. Realizowane były też w Priorytecie V Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój po-

tencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatel-

skiego projekty konkursowe z zakresu tworzenia i wdrażania programów 

z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Dotyczyły one świad-

czenia usług poradnictwa na terenach, w których dostęp do takich usług 

jest utrudniony, promowania i upowszechniania standardów świadczenia 

poradnictwa oraz działań informacyjnych i edukacyjnych. Tematyka po-

radnictwa znana jest także w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie w ramach 

Forum Debaty Publicznej powstaje Zielona Księga zwierająca propozycję 

wprowadzenia nowych rozwiązań w dostępie do poradnictwa prawnego. 

Problemem Polski jest deficyt wiedzy o potrzebach społecznych wzglę-

dem dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, deficyt wiedzy o możliwych 

do zastosowania rozwiązaniach (w tym zagranicznych) w zakresie porad-

nictwa prawnego i obywatelskiego. Badania zrealizowane w projekcie 

oraz przegląd istniejącej wiedzy w zakresie bezpłatnego poradnictwa 

umożliwiły wypełnienie tej luki i stanowią podstawę dla dalszych rozwa-

żań i budowania kompleksowych rozwiązań oraz statusu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Ambicją projektu jest 

zbudowanie modelu świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego 
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i obywatelskiego zawierającego m.in. standardy działania, propozycje 

jego finansowania czy określenie zakresu dostępności. Powstanie także 

internetowa mapa podmiotów świadczących poradnictwo prawne i oby-

watelskie, która stanowić będzie użyteczne narzędzie umożliwiające oby-

watelom odnalezienie konkretnej instytucji świadczącej poradnictwo na 

terenie np. gminy. Stanowić ona może, w naszych zamierzeniach, zalążek 

centralnego punktu informacyjnego o możliwości uzyskania pomocy 

prawnej z danej dziedziny prawa. Istotne, z punktu widzenia polityki pań-

stwa, będą zawarte w długofalowej polityce rekomendacje dla decyden-

tów dotyczące wprowadzania rozwiązań, w tym np. ustawowych, w ob-

szarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Dostępne wyniki badań i analiz pokazują, że Polacy cechują się niskim 

poziomem świadomości prawnej i obywatelskiej oraz nie posiadają na-

wyków i rzadko korzystają z bezpłatnej informacji i porady prawnej lub 

obywatelskiej. Utrudnia to oszacowanie potencjalnego popytu na usługi 

poradnicze. Warunkowane jest to także wyborem dostępu do bezpłatne-

go poradnictwa prawnego i obywatelskiego, począwszy od powszechnej 

dostępności takich usług, po wprowadzenie kryteriów dochodowych lub 

związanych z określonym poziomem wykluczenia społecznego potencjal-

nych odbiorców usług poradniczych. Wydaje się, że ze względu na możli-

wości finansowe budżetu państwa oraz wielkość podaży usług poradni-

czych wskazane jest, aby na podstawie rozróżnienia informacji i porady 

prawnej wprowadzić rozwiązanie polegające na powszechnym dostępie 

do informacji prawnej i, opartym na określonych, wybranych kryteriach 

ograniczonym dostępie do szczegółowej porady prawnej.

Dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest jednym z ele-

mentów pozwalających budować kapitał społeczny oraz wzmacniać więzi 

społeczne konstytuujące społeczeństwo obywatelskie. Świadomość praw-

na umożliwia obywatelom zwiększenie ich podmiotowości, podniesienie 

kompetencji społecznych oraz zmniejsza poziom wykluczenia społeczne-

go, w szczególności wykluczenia prawnego.

Status materialny wielu obywateli uniemożliwia im uzyskanie profe-

sjonalnej porady prawnej u radców prawnych czy adwokatów. Ograniczo-

ne zasoby finansowe powodują, że wielu obywateli ma problemy z opła-

ceniem najbardziej potrzebnych, bieżących wydatków. Stąd rolą państwa 

powinno być zapewnienie im możliwości pomocy prawnej w rozwiązywa-

niu różnorodnych problemów, z którymi stykają się na co dzień. 
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Szczególnie istotny dla sytuacji prawnej takich osób jest fakt, że brak 

rozwiązania na wczesnym etapie pojawiającego się problemu prowadzi 

często do nawarstwiania się trudności i dużego skomplikowania sprawy. 

Z jednej strony pogłębia to wykluczenie prawne danej osoby, z drugiej 

pociąga daleko idące konsekwencje prawne czy finansowe. 

Usługi poradnicze w Polsce są dostępne, ale mają charakter rozpro-

szony. Świadczą je w różnym zakresie i na różnym poziomie terytorialnym 

zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje prowadzące działalność 

pożytku publicznego czy korporacje prawnicze. Zadania w zakresie po-

radnictwa są już więc realizowane, a w ramach projektu, podobnie jak 

instytucje, zostały zinwentaryzowane. System ten jest jednak niejedno-

lity, brak mu koordynacji przez co nie funkcjonuje tak efektywnie, jak 

mógłby. Wskazane jest stworzenie usystematyzowanej sieci podmiotów, 

w ramach której współpracowały będą podmioty publiczne i niepublicz-

ne, a podmioty publiczne będą miały możliwość zlecania zadań z zakresu 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach otwartych konkursów 

ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie. Będzie to wymagało oczywiście zbu-

dowania struktury takiej sieci, zarządzania nią, ale także mechanizmów 

monitorowania i oceny realizowanych działań.

Naszym celem jest taka koordynacja różnych obszarów i podmiotów 

poradnictwa, aby maksymalnie ułatwić obywatelom orientację, w możli-

wościach uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej. Pozwoli to zmniej-

szyć poziom wykluczenia prawnego oraz pomoże wzbudzić wśród obywa-

teli poczucie stawania się pełnoprawnym podmiotem życia publicznego. 

Świadomi swoich praw obywatele są bowiem elementem konstytuującym 

rozwinięte społeczeństwo obywatelskie. Łatwiej budują więzi społeczne 

oparte na wzajemnym zaufaniu i zaufaniu do instytucji publicznych oraz 

podejmują właściwe w danej sytuacji decyzje, dzięki czemu nie powstają 

problemy, których rozwiązanie będzie wymagało w późniejszym czasie 

zaangażowania instytucji państwowych. Natomiast, widoczna obecność 

organizacji obywatelskich w systemie poradnictwa wpłynie korzystnie na 

ich mocniejsze zakorzenienie w świadomości obywateli i silniejsze złącze-

nie ze społecznościami lokalnymi.”
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Andrzej Kojder, socjolog prawa, profesor Uniwersytetu Warszawskiego:

„Raport Instytutu Spraw Publicznych na temat poradnictwa prawne-

go i obywatelskiego, zrealizowany w ramach projektu systemowego Mi-

nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opracowanie kompleksowych 

i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego w Polsce”, przedstawia wyniki pierwszego w Polsce komplekso-

wego badania stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Badanie 

to ma nie tylko wielkie, nie do przecenienia walory poznawcze, lecz także 

ogromne znaczenie praktyczne. Osobiście sądzę, że zawarte w raporcie 

rekomendacje mają szczególnie doniosłą wartość. Wskazują one bowiem, 

jakie działania powinny zostać podjęte w ramach polityki państwa, aby 

został stworzony całościowy, komplementarny, ogólnokrajowy system 

bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. 

Wprawdzie w raporcie brakuje precyzyjnego rozgraniczenia pojęć 

»problemy prawne« i »problemy obywatelskie« (nie takie zresztą zada-

nie przyświecało podjętemu badaniu), a tym samym nie ma wyraźnego 

oddzielenia poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego, lecz 

kwestia ta dla projektu ma drugorzędne znaczenie. Większość »proble-

mów obywatelskich« ma niewątpliwie charakter prawny, bo niemal każdy 

»problem obywatelski« jest uwikłany w jakiś kontekst prawny. Obywatel-

stwo jest bowiem kategorią głównie, o ile nie wyłącznie, prawną. Definio-

wana jest z reguły jako więź prawna, która łączy jednostkę z państwem. 

Obywatelem jest każda osoba, której obowiązujące prawo przyznaje okre-

ślone uprawnienia i nakłada na nią określone obowiązki. Warto też pa-

miętać, że art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że obywatelem Unii 

Europejskiej jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkow-

skiego. Tak więc obywatelstwo Unii Europejskiej ma charakter dodatkowy 

w stosunku do obywatelstwa krajowego i go nie zastępuje.

Nazwa »poradnictwo prawne i obywatelskie« choć może razić uszy pu-

rystów językowych (jeśli takowi jeszcze istnieją), wydaje się uzasadniona, 

obejmuje bowiem dostatecznie szerokie spektrum problemów, by nawet 

laik mógł w ich ramach umieścić doniosłe dla siebie pytanie, na które nie 

znajduje odpowiedzi. Wielu ludzi, jak można sądzić, nie zdaje sobie spra-

wy, że taki czy inny ich »obywatelski« problem jest de facto problemem 

prawnym. Dopiero kontakt z instytucją poradnictwa ukazuje mu trapiącą 

go kwestię w odpowiednim kontekście, przede wszystkim prawnym.
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Przyjęta w wyniku realizacji Projektu definicja poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego będzie podlegała w toku dalszych badań i studiów, jak 

wypada przypuszczać, pewnym modyfikacjom. Maksymalistyczne założe-

nie, że poradnictwo to ma na celu »rozwiązanie konkretnego problemu 

prawnego« (podkr. A.K.) jest mało realistyczne. Do rozwiązywania proble-

mów prawnych są powołane odpowiednie organy państwowe. W trybie 

poradnictwa można co najwyżej wskazywać, kto (jaki organ, jaka instytu-

cja), za pomocą jakich środków itp. może wszcząć procedurę prowadzącą 

do rozwiązania określonego problemu prawnego. Nie istnieje natomiast 

– w większości wypadków – możliwość bezpośredniego rozwiązania prob-

lemu prawnego w trybie bezpłatnego poradnictwa. Przekazanie informa-

cji osobie poszukującej porady prawnej, gdzie i od kogo może uzyskać 

konkretną pomoc, powiadomienie o przysługujących jej uprawnieniach, 

przekazanie odpowiednich dokumentów, pomoc w ich wypełnieniu, 

pośrednictwo w kontaktach z odpowiednimi urzędami i tym podobne 

czynności, które podejmują agendy pomocy prawnej i obywatelskiej, nie 

stanowią rozwiązania takiego czy innego problemu petenta, lecz co naj-

wyżej są niezbędnymi elementami, aby rozwiązanie takie mogło nastąpić. 

W poradnictwie prawnym i obywatelskich chodzi więc przede wszystkim 

o ułatwienie, przyczynienie się do rozwiązania konkretnego problemu, 

a tylko w niektórych, zapewne bardzo nielicznych sytuacjach – o jego 

ostateczne rozwiązanie.

Inna, bardzo żywo dyskutowana kwestia dotyczy ewentualnych opłat 

za świadczoną pomoc prawną i obywatelską. Większość Polaków jest, jak 

wiadomo, za bezpłatnym świadczeniem tego typu porad (notabene do-

chodzi w tym wypadku do głosu charakterystyczna dla większej części 

polskiego społeczeństwa postawa roszczeniowa). W dyskusjach, kto bez 

opłat powinien korzystać z pomocy prawnej, wymieniane są z reguły oso-

by niepełnosprawne. Niewątpliwie te osoby nie powinny ponosić żadnych 

kosztów z tytułu korzystania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Nie jest natomiast oczywiste, czy osoby dobrze sytuowane, które stać na 

profesjonalną pomoc prawną, powinny być również zwolnione z opłat 

w wypadku skorzystania z nieprofesjonalnego poradnictwa prawnego. 

Dalsze prace nad stworzeniem całościowego systemu pomocy prawnej 

i obywatelskiej powinny kwestię wprowadzenia ewentualnych kryteriów 

ograniczających korzystanie z bezpłatnego poradnictwa jednoznacznie 

rozstrzygnąć. W dobie dużych niedostatków w różnych dziedzinach poli-
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tyki społecznej i bardzo dużego zróżnicowania społecznego, wprowadze-

nie pełnego egalitaryzmu w dostępie do poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego nie wydaje się uzasadnione, byłoby też sprzeczne z poczuciem 

sprawiedliwości, zwłaszcza ludzi najuboższych.

Dokonana ewidencja poradnictwa prawnego i obywatelskiego wy-

kazała, że standaryzacja świadczonych usług jest stosunkowo niewielka. 

Ponieważ większość usługodawców nie prowadzi systematycznej ewi-

dencji napływających spraw i nie rejestruje potencjalnych beneficjentów, 

a także nie śledzi dalszych ich losów, przeto wydatnie utrudnia to ocenę 

efektywności świadczonej pomocy. Dopóki zaś nie będzie możliwości rze-

telnego sformułowania takiej oceny, wiedza o funkcjonowaniu pomocy 

prawnej i obywatelskiej oraz o jej rzeczywistych efektach będzie niepełna.

Jednakże zadaniem docelowym nie powinno być dążenie do wypraco-

wania skutecznych metod monitorowania i oceny świadczonych usług, 

lecz stworzenie całościowego, powszechnego, ogólnopolskiego systemu 

pomocy prawnej i obywatelskiej. Kwestią dyskusyjną jest to, czy podsta-

wą takiego systemu powinna być ustawa o bezpłatnym poradnictwie 

prawnym i obywatelskim. Stworzenie odpowiedniej ustawy (a można 

realistycznie założyć, że zawierałaby ona wiele mankamentów, jak nie-

mal każdy stanowiony współcześnie w Polsce akt prawny) mogłoby mieć 

skutek odwrotny od zamierzonego, tj. mogłoby doprowadzić do ograni-

czenia lub nawet zaniku znacznej części prospołecznych, charytatywnych 

i filantropijnych działań w dziedzinie bezpłatnego poradnictwa prawne-

go. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jak zapewnić stałe finansowanie 

agendom zajmującym się pomocą prawną i obywatelską? W jaki np. spo-

sób doprowadzić do tego, by samorządy terytorialne, instytucje pomocy 

społecznej, organizacje pozarządowe i kancelarie prawne przeznaczały 

część swojego budżetu (i jaką część?) na bezpłatne poradnictwo prawne 

i obywatelskie? Opracowanie odpowiednich zasad będzie niewątpliwie 

trudnym zadaniem, ale – jak można sądzić – wykonalnym w stosunkowo 

bliskiej przyszłości.

Ze stałych dotacji powinni w pierwszej kolejności korzystać usługo-

dawcy, którzy kompleksowo, w sposób systematyczny zajmują się po-

mocą prawną i obywatelską. W tym celu powinien zostać sporządzony 

w przyszłości rejestr tych usługodawców wraz z charakterystyką świad-

czonych przez nie usług i oceną ich efektywności. Należy ponadto zna-

leźć sposoby ściślejszego niż dotąd powiązania instytucjonalnej pomocy 
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prawnej i obywatelskiej z wymiarem sprawiedliwości, upowszechnienia 

informacji o instytucjach prowadzących działalność poradniczą oraz 

w znacznie większym niż dotychczas stopniu starać się wykorzystać Inter-

net jako medium, za pośrednictwem którego upowszechniane są zarówno 

informacje o bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, jak i świadczone 

jest bezpłatne poradnictwo.”

Irena Rzeplińska, profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk:

„Raport końcowy z badań nad poradnictwem prawnym i obywatel-

skim w Polsce, który otrzymałam do oceny, stanowi kompendium wiedzy 

na temat współcześnie realizowanego poradnictwa z określeniem per-

spektywy – na końcu raportu znajdują się rekomendacje dotyczące przy-

szłości rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Badania socjo-

logiczne nad funkcjonującym w Polsce systemem poradnictwa prawnego 

i obywatelskiego zostały pomyślane i przeprowadzone zgodnie z regułami 

metodologicznymi. Mogę wystawić najwyższą ocenę zespołowi badaw-

czemu za przeprowadzenie całości przedsięwzięcia: koncepcję badań, 

przyjętą metodologię pracy, realizację badań.

Uważam, że uprawnione jest używanie pojęcia »system poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego« w odniesieniu do działań w tym obszarze 

w Polsce. To system młody i ciągle »w ruchu«, zmieniający się. I nieco inny 

niż systemy funkcjonujące w państwach Zachodniej Europy. Ale uważam, 

że to jest jego zaletą. Po pierwsze – struktura świadczących pomoc praw-

ną i obywatelską: organizacje publiczne i niepubliczne – organizacje poza-

rządowe. I ta struktura powinna być utrzymana. Drugie – elastyczność sy-

stemu, możliwość wchodzenia w obszar działalności nowych organizacji, 

szczególnie pozarządowych. Wadą jest brak stabilnego, przewidywalne-

go systemu finansowania usługodawców (świadczących pomoc prawną 

i obywatelską). Wyniki przeprowadzonych tutaj badań pokazały, że jest to 

najbardziej »bolesny« problem, na który wskazują działacze organizacji 

rządowych i pozarządowych, w ich funkcjonowaniu, organizacji i projekto-

waniu działalności. Uważam, że poważnego namysłu i wymyślenia wyma-

ga właśnie sposób finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

w Polsce, przy czym w takim kształcie, w jakim jest w tej chwili: poradni-

ctwa realizowanego przez dwa typy organizacji. Jest to szczególnie ważne 

już dziś, ze względu na przewidywalne zakończenie finansowania tego 
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typu działalności z programów europejskich i pozostawienie finansowa-

nia w gestii wyłącznie państwa.

Jestem zdecydowaną przeciwniczką ograniczania dostępu do pomo-

cy prawnej i obywatelskiej ze względu na stan majątkowy beneficjenta. 

Bardzo dobrze kwestia ta jest zbadana w raporcie – patrz opinia benefi-

cjentów, kto powinien mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju nie-

odpłatnej pomocy (wykres 34). Moje doświadczenie prawnika udzielają-

cego bezpłatnej pomocy prawnej w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 

pokazuje, że po pomoc, informacje przychodzą osoby niezamożne, a ci, 

których stać, nazwijmy ich zamożnymi – jeżeli mają trudny, kontrowersyj-

ny, problem prawny. I dla prawników bezpłatnej pomocy prawnej zawsze 

była to sytuacja fascynująca merytorycznie, która dawała możliwość uru-

chomienia akcji prawnej, często zmieniającej dotychczasową judykaturę, 

a nawet prawo. Druga sytuacja – to sytuacja obrony ich praw podstawo-

wych – wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, w której to organizacja 

pozarządowa stawała się jedynym obrońcą i jedynym chcącym działać 

i działającym w obronie beneficjenta. Tę, najważniejszą bodaj, rolę organi-

zacji pozarządowych, trzeba widzieć i dlatego: (a) nie ograniczać dostępu 

do pomocy prawnej, pozostawić ją otwartą dla wszystkich, (b) finansować 

taką pomoc z państwowych funduszy (można utworzyć specjalny fundusz 

na ten cel), wymagając tylko jednego: sprawozdań z działalności i audytu 

finansowego z wydatkowanych środków.

Zgadzam się z opinią wyrażoną w raporcie, że więcej kosztowałaby 

kontrola klientów – czy spełniają kryterium niskich dochodów – niż ob-

służenie bogacza. Zamożny zawsze pójdzie do profesjonalnego prawnika. 

Poradnictwo prawne powinno być świadczone, co do zasady, przez praw-

nika, a jeżeli to Studencka Poradnia Prawna – to pod nadzorem doświad-

czonych profesjonalistów.

Osoby świadczące bezpłatną pomoc prawną i obywatelską, powinny 

być wprowadzane przez osoby doświadczone i zapoznawane z zasadami 

tej pracy: rzetelność, pełna i prawdziwa informacja, sposób postępowania 

w sytuacji, kiedy klient wręcza prezent: od kwiatów po »kopertę«.

Mam wątpliwości, co do potrzeby ubezpieczenia cywilnego osób 

świadczących poradnictwo: porady, pomoc prawna są bezpłatne, udzie-

lający pomocy informuje klienta rzetelnie o »szansach« sprawy, i ma obo-

wiązek pilnować terminów, pod warunkiem że klient dopełnia swoich 

obowiązków. Nigdy w swojej praktyce nie spotkałam się z sytuacją, w któ-

Poradnictwo_raport_T.indd   272Poradnictwo_raport_T.indd   272 2013-07-01   16:06:102013-07-01   16:06:10



2734. Rozwój poradnictwa w Polsce. Przewidywania i rekomendacje

rej ubezpieczenie cywilne na wypadek błędu popełnionego wobec klienta, 

byłoby potrzebne. Inna jest sytuacja prawnika, któremu klient płaci.

W odniesieniu do przedstawionych w raporcie rekomendacji, chciała-

bym wyraźnie podkreślić, że w mojej opinii nie potrzeba żadnych kryte-

riów dostępu do systemu – ma być on powszechny i otwarty. Naprawdę 

warto zaangażować państwowe pieniądze w informację i kształtowanie 

świadomości prawnej obywateli. W ogólnym rozrachunku to się opłaca. 

System powinien być różnorodny, elastyczny, przedmiotowo też sze-

roki, skierowany do różnych podmiotów i ze względu na potrzeby tych 

podmiotów – zróżnicowany: np. dla migrantów i uchodźców obejmujący 

etap postępowania administracyjnego z drogą sądową (kontrola decyzji 

administracyjnych). Jeszcze raz podkreślam, że elastyczność i różnorod-

ność systemu, dotyczące zarówno usługodawców jak i beneficjentów po-

mocy prawnej uważam za plus istniejącego i przyszłego systemu w Polsce.

Jestem też przeciwna wprowadzeniu częściowej odpłatności za usługi 

świadczone w ramach systemu bezpłatnej pomocy prawnej. To ma być 

system powszechny i bezpłatny. Na tym polega jego siła. Również jako 

watch-doga, patrzącego władzy na ręce przez pryzmat spraw klientów.

Mam wątpliwości również, czy sensowne jest stworzenie »mecha-

nizmów kooperacji« pomiędzy podsystemami – rekomendacja nr 10. 

Właściwie po co? »Podsystemy« same się porozumieją, jak będą widziały 

potrzebę. Regulacje odgórne uważam tutaj za chybione. Moje poważne 

wątpliwości budzi też dopuszczenie obydwu form praktyki w PPiO w pro-

cesie kształcenia prawników (pkt 16. w części 4.2.2 Rekomendacji) – może 

w naturalny sposób, ale nie obowiązkowy. Uważam, i tu zgadzam się z au-

torami raportu, że konieczny jest systematyczny monitoring systemu po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego.”

Maciej Bobrowicz, radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych: 

„Budowa nowoczesnego i powszechnego systemu poradnictwa praw-

nego w naszym kraju jest jednym z najważniejszych zagadnień, przed 

którym stoi zarówno polskie państwo, jak i społeczeństwo. Nie ulega bo-

wiem wątpliwości, że skuteczne rozwiązanie tego problemu jest zadaniem 

o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju demokratycznego państwa 

prawa.

Autorzy raportu zwracają uwagę na jeszcze jeden, niekiedy niesłusz-

nie niedoceniany, aspekt poradnictwa, tj. poradnictwo obywatelskie. Po-
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łączenie ze sobą w sprawny system obu tych elementów jest propozycją, 

która zasługuje na słowa najwyższego uznania. Doświadczenia wskazują 

jednak, że przed takim zadaniem piętrzą się w naszym kraju ogromne 

trudności.

Najważniejszą z nich jest niski stan świadomości prawnej polskiego 

społeczeństwa. Aby właściwie przedstawić to zjawisko, należy odnieść się 

do badań socjologicznych. Zarówno autorzy raportu, jak i Krajowa Rada 

Radców Prawnych przeprowadzili stosowne badania w tym względzie. 

Wynika z nich, że 82% Polaków nie zdaje sobie sprawy z dwuinstancyjno-

ści postępowania sądowego w Polsce. 

W kolejnym pytaniu niemal 30% badanych nie potrafiło określić co to 

jest pozew – ważne jest, że jego krótka definicja była zawarta w odpowie-

dzi. To potwierdza tezę, że najprostsze nawet pojęcia z dziedziny prawa 

stanowią istotną przeszkodę dla wielu naszych rodaków. 

Polacy gremialnie nie rozumieją systemu wymiaru sprawiedliwości 

i systemu prawnego, w którym przyszło im żyć. Jest to bariera, którą na-

zywam wykluczeniem prawnym. Dotyka ona w równej mierze młodzie-

ży oraz osób dojrzałych. Nie interesujemy się prawem. Nie wiemy, jakie 

prawa i obowiązki mamy. Na styku braku wiedzy oraz potrzeby jej uzu-

pełniania tworzy się właśnie wykluczenie prawne. Warto w tym miejscu 

postawić pytanie, jak to się ma do poradnictwa prawnego? Zanim na nie 

odpowiem warto przeanalizować jeszcze kolejne zjawisko z pogranicza 

psychologii społecznej oraz psychologii zachowań konsumenckich. Jest 

nim ujawnianie się potrzeby.

Nestor psychologii humanistycznej Abraham Maslow sformułował 

niezwykle prozaiczną wydawałoby się kwestię: aby człowiek mógł korzy-

stać z danych usług, dóbr, osiągnięć cywilizacyjnych musi wykształcić się 

u niego potrzeba obcowania z nimi. Jednym słowem ludzie, którzy nigdy 

nie widzieli telewizora, nigdy nie wykształcą u siebie potrzeby oglądania 

telewizji. 

Przenosząc tę teorię na praktyczny grunt prawa należy wskazać, że 

w polskim społeczeństwie nie ma potrzeby korzystania z wykwalifiko-

wanej pomocy prawnej. I znowu przytoczę badania, które przeprowadził 

TNS OBOP na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. 86% badanych 

nie korzystało w ciągu ostatnich pięciu lat z jakichkolwiek usług praw-

nika. Większość pozostałych była zaś u notariusza. To potwierdza ogól-

ną tezę autorów raportu. Jednak gdyby zapytać o potrzebę, wyniki są 
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wprost przerażające. Na pytanie: dlaczego w ostatnich pięciu latach nie 

korzystał/-a Pan/-i z usług prawnika, aż 99% spośród już wzmiankowanych 

86% respondentów odpowiedziało, że nie miało takiej potrzeby. Trudno 

wyobrazić sobie, by w XXI-wiecznym, nowoczesnym społeczeństwie, za 

jakie się uważamy, aż tak ogromny odsetek badanych nie miał potrzeby 

korzystania z pomocy prawnej. A jednak… Ten właśnie wynik dobitnie 

i najlepiej pokazuje, że u naszych rodaków nie wykształciła się po prostu 

potrzeba korzystania z pomocy prawnej profesjonalistów (bez względu 

na to jak byśmy definiowali to pojęcie). Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, 

należy odnotować, że pozostały jeden procent badanych wskazał, że nie 

było tych osób stać na taką poradę…

Jest to, w mojej ocenie, niezwykle cenna wskazówka dla rozwoju po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Jeśli bowiem obywatele 

nie korzystają z pomocy prawnej nie dlatego, że mają trudności finansowe 

lub usługi te są trudno dostępne, to oczywiste wydaje się postawienie 

tezy, że nawet za darmo nie będą korzystali z tego typu poradnictwa. Jest 

to zasmucające zjawisko, które wprost łączy się z wykluczeniem prawnym. 

Osoba wykluczona prawnie, czyli taka, która nie rozumie prawa, nie arty-

kułuje nawet podstawowych potrzeb w tym względzie (chociażby związa-

nych z własnym bytem, majątkiem, zabezpieczeniem prawnym rodziny), 

nie jest skłonna do korzystania z porad prawnych, gdyż ich po prostu nie 

potrzebuje. Oczywiście, potrzebę taką zaczyna wykazywać w momencie 

zagrożenia – czyli popełnienia czynu karalnego, sprawy administracyjnej, 

cywilnej itd. – ale dopiero wtedy, gdy zagrożenie takie powstanie. I, jak 

wskazują badania, musi być to dotkliwa groźba, gdyż w przypadku spraw 

»lżejszych« radzimy sobie sami. Choć akurat tu piszący te słowa nie jest 

przekonany czy Polacy potrafią właściwie zdefiniować poziom czy stopień 

sankcji za popełniony czyn i zapewne (a nie jest to wprost przebadane) 

nie bagatelizują wielu spraw, które potem mszczą się za te zaniedbania. 

Na poparcie tej tezy mogą służyć przywoływane już przeze mnie wyni-

ki badania OBOP. Wskazują one, że zdecydowana większość Polaków, któ-

rzy mieliby się radzić w sprawie podpisania umowy prawnej, w pierwszym 

rzędzie zwróciłaby się do członka rodziny lub znajomych czy przyjaciół. 

Przyrównując opinie obywateli do opinii przedsiębiorców, okazuje się, 

że tylko średni i duzi przedsiębiorcy jako grupa zawodowa mają zdecy-

dowanie wyższy stan świadomości prawnej. Właściciele małych i mikro-

przedsiębiorstw nie odbiegają natomiast poziomem wiedzy od ogółu spo-

Poradnictwo_raport_T.indd   275Poradnictwo_raport_T.indd   275 2013-07-01   16:06:102013-07-01   16:06:10



276 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

łeczeństwa, a tych jest w Polsce najwięcej, bo aż 99,8% ogółu zarejestro-

wanych firm. Mikroprzedsiębiorcy w badaniu z 2010 roku w zdecydowanej 

większości deklarowali, że nie korzystają z usług prawnika i że działalność, 

którą prowadzą nie wymaga tego rodzaju pomocy (78%). Ponadto aż 70% 

spośród przedsiębiorców, którzy nie deklarowali korzystania z prawnika 

wykluczyło taką pomoc w przyszłości. Badania te są o tyle ważne, że  jeśli 

przyjmiemy, że mikroprzedsiębiorcy to osoby w dużej mierze samozatrud-

nione, to okaże się, że de facto są pracownikami. Ich odpowiedzi niemal 

dokładnie pokrywają się z tymi udzielonymi przez reprezentatywną grupę 

obywateli. Zatem nie ma tu mowy o błędzie metodologicznym. Polacy nie 

czują potrzeby korzystania z pomocy prawnej.

Nałóżmy na to jeszcze niezwykle niski stopień zaufania społecznego 

do wymiaru sprawiedliwości, w tym także jego przedstawicieli, i będziemy 

mieli komplet przyczyn, dla których obywatele naszego kraju stronią od 

kontaktu z prawem. Celowo piszę tu nie o kontakcie z wymiarem spra-

wiedliwości, ale z prawem jako takim. Jest to bowiem kluczowe zjawisko 

dla przyszłości projektu pomocy prawnej i obywatelskiej.

Postawię znowu pytanie: jak w świetle przedstawionych badań za-

chęcić obywatela, by choć skorzystał z pomocy darmowego poradnictwa 

prawnego? Dostrzegam tu kilka czynników, które mogą mieć pozytywny 

wpływ na zwiększenie poziomu akceptacji i poprzez to ujawnienie potrze-

by »obcowania z prawem«. 

1. Nowe technologie – zdecydowanie szersze niż dotychczas wykorzy-

stanie nowoczesnych technologii w poradnictwie prawnym. Jednym 

słowem kontakt z obywatelem przez Internet w tym portale społecz-

nościowe, które dziś są naturalnym kanałem komunikacyjnym i infor-

macyjnym dla nie tylko młodego pokolenia.

2. Stworzenie infolinii – w ten sposób uda się pomóc »na odległość« 

osobom cyfrowo wykluczonym i tym, którzy po prostu preferują taki 

rodzaj kontaktu.

3. Krajowa, sponsorowana przez państwo akcja informacyjna – tak, by 

obywatele dowiedzieli się, że »prawo jest dla nich i nie gryzie…«.

4. Wprowadzenie lekcji praktycznej nauki prawa w szkołach ponadgim-

nazjalnych (przynajmniej) – Krajowa Rada Radców Prawnych przepro-

wadziła tego typu akcję we wszystkich szkołach w Łodzi i Kielcach. 

Wyniki były zaskakująco pozytywne – przeszło 80% uczniów wystawiło 

tym lekcjom ocenę bardzo dobrą, wskazując przy tym, że jest to dla 
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nich doskonały sposób na zrozumienie funkcjonowania prawa na co 

dzień. 

5. Koordynacja działań NGO, organów państwa, samorządu terytorialne-

go oraz samorządów zawodów prawniczych.

6. Modernizacja programów nauczania w szkołach średnich – dostoso-

wanych do obecnej percepcji młodzieży. 

Te kilka wyżej wymienionych działań pozwoli – w mojej ocenie – na 

szybkie upowszechnienie się poradnictwa prawnego w społeczeństwie. 

Rzecz polega tu bowiem nie tylko na cenie, odległości, warunkach loka-

lowych, jakości pierwszego kontaktu z prawnikiem, braku zaufania do 

osoby trzeciej, ale przede wszystkim na pomijaniu w codziennej rzeczy-

wistości prawa. Prawa rozumianego jako zespół praw i obowiązków oby-

wateli. Prawa rozumianego nie tylko jako kodeksy, normy i zasady, ale 

jako wskazówki do normalnego, obywatelskiego funkcjonowania jednost-

ki w nowoczesnym, pełnym pułapek społeczeństwie. Wreszcie być może 

umożliwi sytuację, w której potencjalny beneficjent pomocy nie będzie 

pukał do drzwi punktu porad prawnych tylko wtedy, kiedy jego sprawa 

będzie bardzo trudna, a on sam w naprawdę ciężkim położeniu, z którego 

wyjść jest już bardzo trudno.

To właśnie funkcja profilaktyczna, edukacyjna tego systemu jest 

jednym z najbardziej istotnych elementów. Bez jej właściwej ekspozycji 

w programie nigdy nie poradzimy sobie z wykluczeniem prawnym Pola-

ków. Dzięki poradnictwu prawnemu i obywatelskiemu nasi rodacy winni 

się dowiedzieć nie tylko, co robić w konkretnej sytuacji, ale również jak 

jej zaradzić w przyszłości, jak uniknąć konfliktu prawnego i jak wreszcie 

prawidłowo funkcjonować w państwie prawa.”

Opinia zespołu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w składzie:

Barbara Błońska, Główny Specjalista w Zespole Prawa Cywilnego BRPO

Barbara Imiołczyk, Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów

Cezary Walendzik, Naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów w Zespole 

Wstępnej Oceny Wniosków BRPO

„Należy podzielić zarówno wnioski, jak i rekomendacje dotyczące poli-

tyki państwa wobec poradnictwa prawnego i obywatelskiego wynikające 

z raportu. Poniżej zamieszczonych zostanie kilka uwag dotyczących po-

szczególnych rekomendacji. Uwagi te często zbieżne z zamieszczonymi 
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w raporcie rekomendacjami wynikają z doświadczenia praktycznego, ob-

serwacji oraz specyfiki pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, szcze-

gólnie zaś Wydziału Przyjęć Interesantów.

Rozwój systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz obywa-

telskiego, tj. nieograniczającego się do udzielania informacji oraz porad 

prawnych sensu stricto, ale zawierającego elementy wsparcia psycholo-

gicznego oraz »życiowego«, w tym ujęciu przede wszystkim dla osób nie-

poradnych życiowo, jest w obliczu zwiększającego się skomplikowania 

regulacji prawnych konieczny i godny promowania. Informacja nigdy nie 

była tak łatwo dostępna jak obecnie. Jednocześnie dla wielu osób jest ona 

nieweryfikowalna co do swej wartości (merytorycznej) bądź przydatności 

w konkretnej sytuacji, w jakiej znalazł się obywatel. Osoba (doradca) posia-

dająca niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i mogąca wskazać właściwą 

drogę postępowania, jest nieoceniona z punktu widzenia interesu oby-

watela, a także z punktu widzenia interesu publicznego. Konieczne jest 

również zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu ich prob-

lemów, które możliwe będzie w przypadku szerokiego rozpropagowania 

PPiO oraz dostępności tworzonego systemu dla szerokiego grona podmio-

tów, w tym przede wszystkim mniej zaradnych życiowo. Z doświadczenia 

w pracy w Wydziale Przyjęć Interesantów w Biurze RPO wynika, że duża 

część problemów obywateli, w tym problemów prawnych o zasadniczym 

znaczeniu dla człowieka (np. eksmisja z lokalu, uprawomocnienie się wy-

roku sądowego na kwoty sięgające kilkuset tysięcy złotych, uprawomoc-

nienie decyzji rozbiórkowej), wynika nie tylko z braku wiedzy odnośnie do 

możliwości podjęcia konkretnych kroków prawnych, ale nieporadności, 

wyrażającej się w braku chęci stawienia czoła zaistniałym problemom we 

właściwym czasie. W konsekwencji powoduje to brak możliwości podję-

cia w późniejszym okresie jakichkolwiek skutecznych działań. Obywatele 

znajdujący się w takiej sytuacji przejawiają wiarę we »wszechmoc« urzędu 

Rzecznika, do którego zwracają się o pomoc; nie potrafią zrozumieć, że 

w przypadku zamknięcia drogi odwoławczej dane orzeczenie czy decy-

zja nie podlegają wzruszeniu i ostatecznie w tym konkretnym aspekcie, 

kształtują swoją sytuację prawną i życiową. W tym kontekście nieocenio-

na wydaje się rola, jaką może odegrać zorganizowany i rozpowszechniony 

system PPiO, i to zarówno dla aktywizacji zainteresowanych, jak również 

w zakresie edukacji prawnej obywateli, o której również jest mowa w ra-

porcie, a która wydaje się aspektem zdecydowanie za mało docenianym. 
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Dodać należy, że Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2005/85/WE w spra-

wie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania 

i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich UE obliguje Pol-

skę do zapewnienia pomocy prawnej, w tym bezpłatnej pomocy praw-

nej, cudzoziemcom. Z raportów instytucji zajmujących się problemami 

uchodźców i szerzej migrantów wynika, że mimo obowiązywania prze-

pisów od 8 lat nadal brakuje systemowej pomocy prawnej dla uchodź-

ców. Raport „Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce” wydany przez 

BRPO w 2012 roku wskazuje na konieczność wdrożenia wskazanej Dyrek-

tywy i utworzenia systemu pomocy prawnej dla uchodźców i innych ka-

tegorii migrantów. Budując system PPiO trzeba zatem uwzględnić wśród 

odbiorców pomocy prawnej również i tę grupę beneficjentów.

Poniżej kilka uwag dotyczących konkretnych rekomendacji zawartych 

w raporcie.

� Etapy, jakie powinno obejmować poradnictwo. W obecnym systemie 

pomocy prawnej polegającej na przyznawaniu przez sąd rozpoznają-

cy sprawę pełnomocnika z urzędu, niemal całkowicie pominięty jest 

etap pozasądowy. W tym przede wszystkim etap przedsądowy. Jego 

doniosłość z punktu widzenia świadomości prawnej obywateli oraz 

możliwości rozwiązania zaistniałych problemów bez angażowania 

w to aparatu państwowego, bądź też angażowanie go w minimalny 

sposób (zatwierdzenie ugody zawartej po przeprowadzeniu media-

cji) jest zdecydowanie niedoceniana. Fachowo oraz profesjonalnie 

udzielona porada i informacja prawna lub obywatelska, w której jas-

no i całościowo zostanie przedstawiona sytuacja prawna obywatela 

w dużym procencie może m.in. ograniczyć występowanie z oczywiście 

bezpodstawnymi roszczeniami, bądź doprowadzić do ugodowego za-

łatwienia sprawy, w przypadku oczywistej racji drugiej strony. Poza 

odciążeniem aparatu państwowego, skutkiem takiej porady będzie za-

oszczędzenie stronie często niebagatelnych kosztów postępowania, 

które w przypadku przegranej sprawy musiałaby ponieść. Z praktyki 

znane są przypadki, gdy osoba mylnie sądząca, że przysługują jej za-

sadne roszczenia, po przegraniu kilkunastu spraw sądowych zagrożo-

na jest utratą mieszkania, gdyż to z niego została wszczęta egzekucja 

zasądzonych na rzecz stron wygrywających kosztów sądowych. Są 

to oczywiście jedynie dwa z wielu aspektów uzasadniających rozpo-

wszechnienie systemu PPiO oraz uzyskanie możliwości dotarcia do fa-
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chowej porady we wczesnym stadium sprawy, w uzupełnieniu obecnie 

obowiązującego systemu pomocy prawnej.

Od samego początku istnienia systemu PPiO należy zatem uwzględnić 

możliwość zintegrowania systemu pomocy przedsądowej oraz pomocy 

prawnej świadczonej z urzędu w trakcie postępowania sądowego. Po 

pierwsze, sprawa na etapie sądowym jest często naturalną kontynuacją 

poradnictwa przedsądowego, obejmującego również sporządzenie wstęp-

nych pism procesowych. Umożliwiłoby to także działanie profesjonalne-

go pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym, której to 

instytucji kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje. Po 

drugie, istniejący system przyznawania pełnomocnika z urzędu w postę-

powaniu sądowym wymaga pewnej reformy. Jedną z wad istniejącego sy-

stemu jest to, że sąd przyznający pomoc prawną ma bardzo ograniczoną 

wiedzę na temat sytuacji materialnej stron procesu. Brak też jednolitych 

przesłanek kwalifikacji danej osoby do uzyskania pomocy prawnej. Z dru-

giej strony, sąd jest dysponentem środków finansowych Skarbu Państwa, 

przy czym gospodarka tymi środkami odbywa się w sposób nieuporządko-

wany, a kontrola organów budżetowych nad wydatkami jest ograniczona. 

W takim systemie pomocy prawnej trudno jest oszacować jej planowane 

koszty. Odrębnym problemem jest jakość pomocy prawnej świadczonej 

przez pełnomocników: już sam fakt nieistnienia jakiegokolwiek systemu 

ewaluacji i kontroli efektów pracy opłacanych przez państwo prawników 

budzi niepokój. 

Z wszystkich tych względów wydaje się, że w dłuższej perspektywie 

powinna nastąpić integracja systemu pomocy przedsądowej oraz sądo-

wej – co pozwoli na usprawnienie działania (kontrola kosztów, spraw-

ność oceny sytuacji materialnej obywateli, ewaluacja udzielonej pomocy) 

i kompleksowość bezpłatnej pomocy prawnej.

� Usługi dodatkowe – edukacja prawna i obywatelska. Podstawy prawa 

powinny zostać wprowadzone jako dodatkowy przedmiot nauczania 

na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, oczywiście po 

opracowaniu koherentnego, spójnego i syntetycznego programu na-

uczania z uwzględnieniem praktycznych problemów, z jakimi spotyka-

ją się obywatele. Wspomniano już na wstępie, że świadomość praw-

na obywateli, szczególnie w grupach zagrożonych wykluczeniem, ze 

względu na ubóstwo, choroby psychiczne, czy też status społeczny, 

jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku wystąpienia problemu 
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prawnego powoduje to znaczne komplikacje z jego prawidłowym roz-

wiązaniem. Wczesne rozpoczęcie edukacji prawnej właściwe jest ze 

względu na możliwość dotarcia do jak najszerszej grupy obywateli. 

Wprowadzenie takiej edukacji na poziomie szkół wyższych powodo-

wałoby, że osoby, które kończą edukację wcześniej zostaną pozbawio-

ne możliwości zapoznania się z podstawowymi instytucjami prawny-

mi i zasadami, a to właśnie te osoby często cechuje najniższy poziom 

świadomości prawnej. 

� Wysoka jakość świadczonych usług. Z uwagi na okoliczność, że gra-

nice pomiędzy informacją prawną – poradą prawną – poradą obywa-

telską są nieraz bardzo płynne (»trudna sytuacja życiowa«, diagno-

zowana w ramach porady obywatelskiej, ma często wiele aspektów 

prawnych) wydaje się konieczne, aby wszelkie instytucje świadczące 

pomoc prawną (w tym organizacje pozarządowe) miały profesjonalne 

wsparcie merytoryczne. Nie oznacza to, oczywiście, że wyłącznie praw-

nicy powinni udzielać najprostszych informacji prawnych czy porad 

obywatelskich; jednak do systemu powinny być dopuszczone wyłącz-

nie te podmioty, które zapewniają prawną konsultację przynajmniej 

najtrudniejszych przypadków (np. możliwość kontaktu pracowników 

organizacji – a nie samych klientów – z prawnikiem).

Wydaje się, że wysokie standardy świadczonych usług może gwaran-

tować jedynie ich realizacja przez wykształconych w ramach systemu 

aplikacji zawodowych i w miarę możliwości doświadczonych prawników; 

niezbędnym minimum jest sprawowanie nadzoru świadczenia usług przez 

takie osoby, w miarę możliwości polegającego na akceptacji i konsultacji, 

przed udzieleniem właściwej porady bądź informacji. Powyższe wiąże się 

z atrakcyjnością dla tego typu osób świadczenia poradnictwa prawnego 

pod względem ekonomicznym.

� Kształt oraz zasady obowiązywania systemu bezpłatnej pomocy 

prawnej 

Istnieje potrzeba jednoznacznego określenia, jaki będzie podstawo-

wy model udzielania bezpłatnej pomocy prawnej: czy będą to instytucje 

państwowe (samorządowe), która to sieć będzie uzupełniana przez kan-

celarie prawne i organizacje pozarządowe (w tym zakresie finansowane 

ze środków publicznych), czy będzie to system kontraktowy (np. powiaty 

jedynie rozdzielają środki finansowe na rzecz podmiotów świadczących 

pomoc prawną). 
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Analiza obecnego stanu poradnictwa, a także doświadczenia ostatnich 

lat w budowaniu dostępnego i skutecznego systemu informacji i doradz-

twa (Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego) można 

wyciągnąć wniosek, że rolą państwa w systemie PPiO powinna być stan-

daryzacja usług, kontraktowanie usług, ewaluacja, finansowanie. Usługi 

natomiast powinny być świadczone przez organizacje i instytucje, które 

zapewniają odpowiednie standardy świadczonych usług, przede wszyst-

kim przez organizacje niepubliczne. Obecnie bardzo istotną rolę w porad-

nictwie prawnym i obywatelskim wypełniają organizacje pozarządowe, 

które niosą pomoc grupom osób znajdujących się w sytuacji »szczególnej 

wrażliwości«, np.: cudzoziemcom, ofiarom przemocy domowej, osobom 

z niepełnosprawnościami. Podmioty te, działające od kilkudziesięciu na-

wet lat, zebrały bogate doświadczenie i rozległą wiedzę w poszczegól-

nych dziedzinach prawa. Może jednak się zdarzyć, co pokazuje praktyka, 

że w określonym regionie nie zdołały się wytworzyć organizacje społecz-

ne bądź istniejące nie poradzą sobie z powierzonym zadaniem. W takim 

przypadku powinna być przewidziana forma uzupełnienia systemu przez 

państwo.

Można zatem rozważyć także system, w którym pomoc prawna świad-

czona jest przez wyspecjalizowane instytucje publiczne, zatrudniające 

etatowych prawników, a poszczególne (często specjalistyczne) usługi 

kontraktowane są z prywatnymi kancelariami, także indywidualnymi, oraz 

organizacjami pozarządowymi. W dobrze zorganizowanym systemie po-

mocy prawnej (np. w Holandii) znaczna część prawników komercyjnych 

regularnie współpracuje z biurami porad prawnych i uczestniczy w syste-

mie na podstawie czasowych kontraktów.

� Podstawowym celem systemu powinno być dotarcie do jak najszer-

szego kręgu odbiorców, w takiej sytuacji istotnym i korzystnym wy-

daje się wykorzystanie roli samorządu terytorialnego i jego jednostek 

podstawowych, tj. gmin. Jednocześnie zauważyć należy, że obywatele 

często podchodzą z nieufnością do istniejących instytucji państwo-

wych, zwłaszcza gdy pozostają z nimi w sporze prawnym, dlatego też 

na poziomie rozpoznawalności oraz organizacji należy zadbać o wy-

odrębnienie podmiotów świadczących usługi na rzecz systemu porad-

nictwa od systemu władzy publicznej.

� Odnosząc się do gęstości sieci poradniczej w wymiarze terytorialnym 

należy objąć szczególną uwagą tereny »wykluczone« obecnie z tej sie-
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ci. Są to z reguły obszary rolnicze, regiony, w których brak ośrodków 

akademickich. W takich miejscach właściwe wydaje się, przynajmniej 

na początek, sondażowo organizowanie filii bądź »sesji« wyjazdowych 

podmiotów działających w istniejących już ośrodkach. Pozwoli to zwe-

ryfikować, czy brak takich placówek spowodowany jest brakiem popy-

tu na usługi z zakresu poradnictwa prawnego.

� Wydaje się także, że nowo powstały system nie powinien zastąpić – ale 

wyłącznie uzupełnić – istniejący system poradnictwa prawnego o cha-

rakterze specjalistycznym, który świadczony jest przez Państwową 

Inspekcję Pracy, powiatowych rzeczników konsumentów, system Kra-

jowej Informacji Podatkowej itd. Należy jednak rozważyć, czy w tych 

wypadkach, w których istnieje pewien konflikt ról (np. infolinia ZUS 

informująca o zasadach wypłaty świadczeń), poradnictwo istniejące 

w systemie powszechnym powinno obejmować także tę problematykę.

� Finansowanie. Jednym źródłem, z którego może odbyć się finansowa-

nie programu na szeroką skalę, są środki publiczne – jednocześnie za-

uważyć należy, że nie można tych środków traktować jako inwestycji 

»bezzwrotnej«, gdyż szeroki zakres oraz skuteczność działania syste-

mu może w realnym stopniu odciążyć m.in. działalność sądów oraz 

prokuratur, a przynajmniej przyczynić się do usprawnienia trwających 

postępowań. Dlatego konieczne jest podkreślanie tej roli PPiO, jako 

nie tylko wydatku z zawsze nadmiernie obciążonego systemu finan-

sów publicznych, ale jako systemu, z którego mogą wyniknąć realne 

korzyści dla państwa i jego obywateli;

� Kto powinien mieć prawo do bezpłatnego korzystania z usług porad-

nictwa prawnego i obywatelskiego. Nie ulega wątpliwości, że upraw-

nionymi powinny być osoby ubogie, które obecnie, z uwagi na brak 

środków, nie mogą skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej. Odnośnie 

do kwestii szerszego grona podmiotów uprawnionych, dostęp taki 

powinien być celem, jednakże na chwilę obecną trudno zapropono-

wać jedno kryterium, które powinno decydować o takiej możliwości. 

Można oczywiście przyjąć, że uprawnionymi powinny być osoby korzy-

stające z systemu pomocy społecznej, gdyż ich status majątkowy nie-

wątpliwie nie pozwala na skorzystanie z pomocy odpłatnej. Jednakże 

poza systemem pomocy społecznej jest wiele osób, które, co prawda, 

nie spełniają kryteriów dochodowych do skorzystania z niego, ale ich 

status materialny nie pozwala w dalszym ciągu na opłacenie profe-
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sjonalnej pomocy prawnej. Wydaje się, że i tę grupę już na wstępie 

powinien objąć system PPiO.

� Wdrażanie. Należy zgodzić się z opinią wyrażoną w pkt. 14 (w części 

4.2.2 Rekomendacji), że wprowadzanie systemu poradnictwa praw-

nego i obywatelskiego należy rozpocząć od projektu bądź projektów 

pilotażowych, a dopiero potem na podstawie zdobytych w ten sposób 

doświadczeń opracować system o większej skali, i to w każdym jego 

wymiarze: organizacji pracy (np. częstotliwości i długości dyżurów 

osób, które mają je pełnić), systemu nadzoru, sytemu statystyk itp.

Pilotaż pozwoli na wypracowanie rozwiązań optymalnych: korekta 

ewentualnych niedoskonałości systemu może nastąpić na wczesnym eta-

pie, przy minimalnych wówczas kosztach organizacyjnych i finansowych. 

Zanim system będzie działał w większej skali, konieczne jest ustalenie ta-

kich danych jak liczba potencjalnych klientów, »wydolność« organizacyj-

na systemu, rodzaj i tematyka spraw zgłaszanych przez klientów. Istotna 

jest także obserwacja, w jaki sposób system bezpłatnej pomocy prawnej 

współistnieje z pomocą prawną świadczoną komercyjnie, czy jest możliwa 

i jak przebiega współpraca obu tych systemów. 

� Zagrożenia – to wzrost złożoności przepisów i rozmijanie się roli 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Profesjonalizm świadczo-

nych usług w postaci informacji i porad prawnych przez prawników 

po aplikacjach zawodowych oraz odbywających takie aplikacje (np. 

poprzez dodanie świadczenia tego typu usług do programu praktyk) 

w pewien sposób wyeliminuje zagrożenie w postaci zmieniających się 

przepisów prawnych oraz zwiększenia stopnia ich skomplikowania. 

Osoby te obowiązane są we własnym zakresie poszerzać swą wiedzę 

i aktualizować ją. Można również rozważyć włączenie do systemu PPiO 

studentów prawa oraz osób bez wykształcenia prawnego, które pod 

nadzorem prawników będą udzielać przynajmniej prostszych infor-

macji prawnych. W celu zapewnienia efektywności takiego nadzoru 

można rozważyć np. wprowadzenie obowiązkowych konsultacji z oso-

bami nadzorującymi czy też spotkań roboczych. Ścisła współpraca 

pomiędzy osobami udzielającymi porad i informacji prawnych oraz 

porad obywatelskich w ramach jednego systemu daje nadzieję na to, 

że porady te będą się uzupełniać, a nie rozmijać.” 
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tutem Spraw Publicznych oraz firmą doradczą GoodBrand&Company. 
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Dr Arkadiusz Peisert, socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii 
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ośmiu lat zaangażowany w działalność wspierającą rozwój bezpłatnego 
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nych UW. Od 2010 roku związany z Instytutem Spraw Publicznych. Autor 

analiz i raportów poświęconych problematyce prawa wyborczego i partii 

politycznych. Koordynator merytoryczny projektu systemowego o porad-
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Piotr Zimolzak, socjolog (Instytut Socjologii UW) i matematyk (Wydział 

Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), w latach 2009–2012 uczestnik 
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W y b r a n e  w y n i k i  b a d a ń  w  p o s t a c i  w y k r e s ó w  i  t a b e l

1. Charakter świadczonego poradnictwa w czasie

Czy w tym czasie [od kiedy Państwa instytucja/organizacja świadczy 

PPiO] poradnictwo było świadczone ciągle, to znaczy w pewnym 

powtarzalnym rytmie, systematycznie?

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY, opracowanie: Piotr Zimolzak. Różnice między grupami nieistotne statystycznie.

2. Udzielanie porad jako główny obszar działania

Czy udzielanie porad jest głównych 
obszarem działania Państwa instytu-
cji/organizacji?

tak nie

Związki zawodowe (N=17) 12.6% 87.4%

Biura Federacji Konsumentów (N=3) 66.0% 34.0%

Studenckie Poradnie Prawne (N=3) 100.0% 0.0%

Biura Porad Obywatelskich (N=4) 100.0% 0.0%

Organizacje pozarządowe, społeczne (N=33) 28.2% 72.4%

Jednostki Pomocy Społecznej OPS (N=256) 19.3% 80.8%

Jednostki Pomocy Społecznej PCPR (N=32) 34.3% 65.4%

Rzecznicy Praw Konsumentów (N=11) 75.2% 24.7%

Jednostki Państwowej Inspekcji Pra cy (N=12) 0.0% 100.0%

Biura poselskie i senatorskie (N=63) 9.9% 91.2%

ZUS (N=16) 0.0% 100.0%

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY. 
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3. Zakres udzielanej przez usługodawców pomocy w rozbiciu na kategorie podmiotów 

(w procentach)

a. Instytucje publiczne

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY, N=359.

Co wchodzi 
w zakres 
udzielanej 
informacji, 
porady? 

Jednostki 
Pomocy Spo-
łecznej OPS 

(N=256)

Jednostki 
Pomocy Spo-
łecznej PCPR 

(N=32)

Rzecznicy 
Praw Kon-
sumentów 

(N=11)

Jednostki 
Państwowej 

Inspekcji 
Pracy (N=12)

Biura posel-
skie i senator-

skie (N=64)

ZUS (N=16)

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

Informacja 
o prawach 
przysługują-
cych osobie 
korzystającej 
z poradni-
ctwa

94.1 98.3 71.7 51.3 95.6 100.0

Informacja 
o tym, gdzie 
osoba ta 
może znaleźć 
pomoc

94.6 97.4 71.7 91.7 91.9 100.0

Dostosowa-
nie porady do 
okoliczności 
konkretnej 
sprawy

87.8 83.6 89.1 91.7 75.1 44.9

Sprawdzenie 
dokumentów 
i ich ocena

82.1 81.4 60.8 43.0 75.2 100.0

Przekazanie 
wzorów doku-
mentów

80.1 78.7 47.0 41.2 75.2 100.0

Pomoc w wy-
pełnieniu do-
kumentów

85.4 85.3 89.1 43.0 70.8 100.0

Przygoto-
wanie pism 
procesowych

52.9 65.8 61.5 10.1 59.2 17.1

Reprezen-
tacja proce-
sowa

4.9 9.6 13.8 0.0 8.1 17.1

Pośred-
niczenie 
w kontaktach 
z urzędami

39.1 44.9 33.2 0.0 46.7 29.7

Inaczej .4% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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b. Instytucje niepubliczne

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY, N=91.

Co wchodzi 
w zakres udzie-

lanej informacji, 
porady? 

Związki zawodo-
we (N=17)

Kluby Federacji 
Konsumentów 

(N=3)

Studenckie 
Poradnie Praw-

ne (N=3)

Biura Porad 
Obywatelskich 

(N=4)

Organizacje 
pozarządowe, 

społeczne (N=33)

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

% z N 
w kolumnie

Informacja 
o prawach 
przysługujących 
osobie korzysta-
jącej z poradni-
ctwa

92.3 100.0 100.0 83.3 97.7

Informacja 
o tym, gdzie 
osoba ta może 
znaleźć pomoc

75.8 100.0 100.0 100.0 95.7

Dostosowanie 
porady do oko-
liczności kon-
kretnej sprawy

68.9 100.0 100.0 100.0 86.6

Sprawdzenie 
dokumentów 
i ich ocena

49.8 100.0 100.0 91.7 87.7

Przekazanie 
wzorów doku-
mentów

50.4 100.0 100.0 100.0 90.1

Pomoc w wy-
pełnieniu doku-
mentów

63.9 100.0 100.0 100.0 84.2

Przygotowanie 
pism proceso-
wych

69.4 72.6 100.0 75.0 61.8

Reprezentacja 
procesowa

59.8 30.1 0.0 0.0 12.5

Pośredniczenie 
w kontaktach 
z urzędami

45.5 55.9 0.0 0.0 27.7

Inaczej 0.0 0.0 25.3 0.0 3.7
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4. Zakres pomocy (informacji) uzyskanej przez beneficjentów

Jaki był zakres pomocy (informacji), którą Pan/-i usykał/-a?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.

5. Średnia liczba osób według formy zatrudnienia

Proszę wskazać, ile osób 
w Państwa instytucji zatrud-
nionych jest na podstawie:

umowy 
o pracę

umowy 
cywilnoprawnej

umowy 
wolontariackiej

Niepubliczne (N=6) 6,5 3,9 7,1

Publiczne (N=76) 3,8 1,7 1,6

Ogółem (N=82) 4,0 2,4 3,1

Źródło: CAWI_USŁUGODAWCY. Braki danych pominięto. 
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6. Najważniejsze czynniki sprzyjające prowadzeniu PPiO według usługodawców

Proszę podać najwyżej trzy czynniki, które pomagają prowadzić 

poradnictwo takiej takiej instytucji/organizacji jak Państwa.

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY, opracowanie: Piotr Zimolzak. Różnice między grupami istotne statystycznie na 
poziomie 0,01.
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7. Najważniejsze czynniki utrudniające prowadzenie PPiO według usługodawców

Proszę podać najważniejsze trzy czynniki, które przeszkadzają 

prowadzić poradnictwo takiej instytucji/organizacji jak Państwa.

Źródło: CATI_USŁUGODAWCY, opracowanie: Piotr Zimolzak. Różnice między grupami istotne statystycznie na 
poziomie 0,05.
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8. Źródła finansowania działalności poradniczej

Proszę wymienić wszystkie źródła finansowania poradnictwa 

w 2011 roku – proszę podać nazwę źródła, ewentualnie nazwę 

programu, projektu, z którego pochodziły środki.

Źródło: CAWI_USŁUGODAWCY, opracowanie: Piotr Zimolzak. Braki danych pominięto. Różnice między grupami 
istotne statystycznie na poziomie 0,05.
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9. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich pięciu 

latach. Badanie ogólnopolskie

Typ sytuacji, jaka zdarzyła się respondentom w okresie ostatnich 

pięciu lat.

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. N=313.
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10. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich pięciu 

latach. Badanie ogólnopolskie (tylko z dziedziny prawa cywilnego) 

Typ sytuacji, jaka zdarzyła się respondentom w okresie ostatnich 

pięciu lat.

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. N=171.

11. Wykształcenie beneficjentów

Jakie jest Pani/-a wykształcenie?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.
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12. Sytuacja zawodowa beneficjentów

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/-i 

obecną sytuację zawodową?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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13. Źródło dochodów beneficjentów

Proszę z przeczytanej listy wybrać wszystko, co Pana/-i dotyczy. 

Czy jest Pan/-i:

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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14. Problemy ze zdrowiem beneficjentów

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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15. Sytuacja materialna gospodarstwa domowego beneficjentów

Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sytuację 

Pana/-i gospodarstwa domowego?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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16. Dostęp do Internetu beneficjentów

Czy ma Pan/-i dostęp do Internetu?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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17. Sieć kontaktów beneficjentów

Przeciętnie, z iloma osobami ma Pan/-i kontakt w ciągu jednego 

typowego dnia, włączając w to osoby, z którymi Pan/-i mieszka? 

Interesują nas Pana/-i osobiste kontakty.

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA
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18. Częstotliwość korzystania z mediów przez beneficjentów

Czy i jak w ciągu tygodnia...

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. Niekorzystający N=854, Korzystający N=196
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19. Członkostwo beneficjentów w organizacjach. Badanie ogólnopolskie

Czy jest Pan/-i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, 

komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.

20. Członkostwo beneficjentów w organizacjach. Badanie beneficjentów PPiO

Czy jest Pan/-i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, 

komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_PPIO
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21. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów

W sytuacji sporu, konfliktu z innymi, ludzie podejmują różne działania. 

Co Pana/-i zdaniem jest najlepsze w takiej sytuacji?
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Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.

22. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów. Badanie beneficjentów PPiO

W sytuacji sporu, konfliktu z innymi, ludzie podejmują różne działania. 

Co Pana/-i zdaniem jest najlepsze w takiej sytuacji?

Źródło: F2F_BENEIFJCENCI_PPIO (procenty nie sumują się do 100, gdyż pominięto odpowiedź „nie wiem/
trudno powiedzieć”).
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23. Postulowane źródła finansowania systemu PPiO przez beneficjentów. 

Badanie ogólnopolskie.

Bezpłatna pomoc prawna oznacza, że kosztów jej prowadzenia nie 

pokrywają osoby z niej korzystające. Kto w związku z tym powinien  

finansować koszty prowadzenia tej pomocy?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.
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24. Postulowane źródła finansowania systemu PPiO przez beneficjentów. 

Badanie beneficjentów PPiO

Bezpłatna pomoc prawna oznacza, że kosztów jej prowadzenia nie 

pokrywają osoby z niej korzystające. Kto w związku z tym powinien  

finansować koszty prowadzenia tej pomocy?

Źródło: F2F_BENFICJENCI_PPiO. N=190.
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25. Zgodność otrzymanej pomocy z oczekiwaniami beneficjentów

Proszę powiedzieć, czy to rozwiązanie było zgodne 

czy też niezgodne z Pana/-i oczekiwaniami?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. N=166.

26. Potencjalna strata beneficjentów z tytułu problemu prawnego. Badanie ogólnopolskie

Czy w związku z tą sytuacją mógł/-a Pan/-i coś stracić lub zyskać 

(pieniądze lub przedmioty)? Strata

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. N=112.

Poradnictwo_raport_T.indd   312Poradnictwo_raport_T.indd   312 2013-07-01   16:06:132013-07-01   16:06:13



313Aneks

27. Potencjalny zysk beneficjentów z tytułu problemu prawnego. Badanie ogólnopolskie

Czy w związku z tą sytuacją mógł/-a Pan/-i coś stracić lub zyskać 

(pieniądze lub przedmioty)? Zysk

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. N=97.

28. Potencjalna strata beneficjentów z tytułu problemu prawnego. Badanie ogólnopolskie

Czy w związku z tą sytuacją mógł/-a Pan/-i coś stracić lub zyskać 

(pieniądze lub przedmioty)? Strata

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_PPiO. N=113.
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29. Potencjalny zysk beneficjentów z tytułu problemu prawnego. Badanie beneficjentów PPiO

Czy w związku z tą sytuacją mógł/-a Pan/-i coś stracić lub zyskać 

(pieniądze lub przedmioty)? Zysk

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_PPiO. N=76.
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30. Zaufanie do osób i instytucji

Czy ma Pan/-i zaufane do...

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.
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31. Deklarowany poziom zaufania do innych ludzi

Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan/-i, że można ufać większości ludzi, 

czy też sądzi Pan/-i, że w postępowaniu z ludźmi ostrożności 

nigdy za wiele?

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA.
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32. Stosunek emocjonalny beneficjentów do państwa. Badanie beneficjentów PPiO

W ludziach określenie PAŃSTWO budzi różnego rodzaju uczucia. 

Czy w Panu/-i słowo PAŃSTWO budzi:

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_PPiO.
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33. Świadomość prawna respondentów. Badanie beneficjentów PPiO

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_PPiO.
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34. Wiedza beneficjentów na temat podmiotów świadczących pomoc prawną. 

Badanie ogólnopolskie – niekorzystający 

Proszę, aby wskazał/-a Pan/-i te podmioty, od których Pana/-i zdaniem 

można uzyskać pomoc (informację), jak rozwiązać swoje problemy, 

poradę, także poradę prawną, nieważne, czy odpłatną czy nie.

Źródło: F2F_BENEFICJENCI_OGÓLNOPOLSKA. Niekorzystający N=854.

Poradnictwo_raport_T.indd   319Poradnictwo_raport_T.indd   319 2013-07-01   16:06:142013-07-01   16:06:14



320 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości

35. Plany niepublicznych instytucji wpierających związane z kontynuacją wsparcia 

usługodawców PPiO

Czy Państwa instytucja/organizacja [która dotąd wspierała PPiO 

w latach 2011 i 2012] będzie w przyszłości wspierać organizacje 

poradnicze?

Źródło: CATI_WSPIERAJĄCY. Różnice istotne między grupami nieistotne statystycznie.

W y b r a n e  c y t a t y  z  b a d a ń  j a k o ś c i o w y c h

Cytat 1. Usługodawcy

– Jeżeli zdarza się taka, taka sytuacja, w której wykracza to poza Pań-

stwa kompetencje, to co wtedy? 

– Wówczas staramy się kierować osoby do innych bezpłatnych praw-

ników, bo jednak w rejonie naszego miasta i okolic, różne instytucje po-

zarządowe, w ramach projektów unijnych, również takie usługi świadczą 

i wyszukujemy również takie oferty i te osoby tam kierujemy. (IDI15_P12)

Cytat 2. Usługodawcy

[…] ja bym powiedziała, że trzy takie podstawowe działki – to jest, 

oczywiście, prawo cywilne i prawo rodzinne. W takim sensie, że… ale, no, 

prawo, powiedzmy, rodzinne, tak? Czyli rozwody, alimenty na dzieci, na 

żonę, orzeczenia o winie, opieka nad dziećmi, kontakty, czy ja mogę zabrać 
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dziecko, czy nie mogę, jak to mam zrobić, żebym mogła; czy ja mogę wyje-

chać za granicę; ktoś mi dziecko porwał, co ja mam zrobić, czy zabrał, co 

ja mam zrobić, i tak dalej. To jest bardzo częste. Kwestia, nie wiem, zmiany 

nazwiska, dziecka uznania, nieuznania, ojcostwa właśnie. […] Druga rzecz 

to są, to jest przemoc. […] Taką trzecią działką […] to z prawa pracy. Ale to 

są kwestie, jakby związane… jest ochrona rodzicielstwa przez kodeks pra-

cy, to znaczy… i to są takie pytania, bardzo podstawowe, tak? Mam umowę 

o pracę, kończy mi się wtedy i wtedy, zaszłam w ciążę. Kiedy mogę powie-

dzieć pracodawcy, czy mnie zwolni, czy mnie nie zwolni? (IP_ IDI24_NGO4)

Cytat 3. Usługodawcy

Najczęściej to przychodzą do nas klientki, kobiety. […] Jaki to jest wiek, 

wykształcenie, miasto, wieś, ale ponieważ nasz powiat jest, ma charakter 

raczej wiejski, więc większość to jest kobiet raczej jednak z terenów wiej-

skich. No wiek, podejrzewam, że to będzie między 30 a 50 lat, taki przedział 

wiekowy. (IP_ IDI15_P12)

Cytat 4. Usługodawcy

Typowym beneficjentem jest kobieta w związku małżeńskim z 2 dzieci, 

często mąż siedzi w więzieniu, a kobieta żyje w związku konkubenckim. 

Z problemami fizycznymi i psychologicznymi, niepracująca i z podejrze-

niem, że nie dba o dzieci, z przeszłością. (IP_ IDI14_P11)

Cytat 5. Usługodawcy

[…] fundusze, które gromadzą się na tych specjalnych kontach, 

w związku z pobieraniem kapslowym (osoby, które sprzedają alkohol mu-

szą ponieść jakieś opłaty za licencję) […] jeśli chodzi o alkoholowe sprawy, 

to każda gmina ma na to pieniądze właśnie z tego kapslowego i jakoś so-

bie radzi. (IP_ IDI9_P6)

Cytat 6. Beneficjenci „świadomy klient”

Prowadzę działalność gospodarczą, związaną z pracą chronioną, zatrud-

niam niepełnosprawnych. Mam problem z urzędem skarbowym i z kwestia-

mi regulacji VAT-u, a właściwie to z kwestią interpretacji przepisów przez 

urzędników. Robią to w moim przekonaniu niewłaściwie na moją nieko-

rzyść. […] próbowałam mediacji z urzędem skarbowym, ale z nimi nie da się 

rozmawiać.
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Dlaczego Pan tu przyszedł? Jakiej pomocy się Pan spodziewał?

Po pierwsze, to to czy ja mam rację, czy może rację mają jednak urzęd-

nicy, czy też tak naprawdę przepisy są złe, bo nieprecyzyjne, chciałem mieć 

pewność, czy to, co robię, wchodzę w spór, ma w ogóle jakiś sens, bo tak 

naprawdę to już parę razy myślałem, by dać sobie z tym spokój […].

A skąd dowiedział się Pan o tym miejscu?

Od znajomych. Po prostu poradzili, abym zgłosił się tutaj. Porozma-

wiał z prawnikiem, może zainteresował tą sprawą posła… Więc najpierw 

był telefon, potem umówiliśmy się na spotkanie, poprosiłem również 

o spotkanie z panem posłem, chciałem też zasięgnąć rady w tematach 

związanych z prawem podatkowym. Chciałem, zanim pójdę do adwokata, 

któremu zapłacę, skonsultować się, zobaczyć, jakie mam szanse, ale też 

zdobyć wiedzę, no i może trochę poskarżyć się na urząd…

Czy uzyskał Pan spodziewaną pomoc?

Oczywiście, chociaż na początku myślałem, że uzyskam więcej, ale 

w sumie to chyba jestem zadowolony, zobaczyłem, że mam szanse i że 

mogę walczyć o swoje, to na razie tylko pierwszy krok…

A na czym ona konkretnie polegała?

No to przede wszystkich utwierdzony zostałem, że w świetle przepi-

sów i prawa mam szanse walczyć o swoje, że nie jestem na straconej pozy-

cji, że to nie jest tak, że z pokorą muszę przyjmować decyzje urzędników… 

Dzięki temu wiem, że mam szanse wygrać i wiem, co powinienem zrobić, 

znaczy, wiem, że warto walczyć. (B_IDI23)

Cytat 7. Beneficjenci „nieśmiały petent”

[…] ja się do tego ośrodka zwróciłam z takim problemem, że bardzo 

długo pozostawałam bez pracy. To znaczy urodziłam dzieci, zajmowałam 

się dziećmi, byłam w domu razem z dziećmi. Kiedy najmłodsze z dzieci 

poszło do przedszkola, to chciałam wrócić do pracy. A że lat kilka upłynę-

ło, to trudno mi było, po pierwsze tak się zorganizować i odważyć, żeby 

szukać tej pracy, a jak już zaczęłam, to marnie to wyglądało. Pracodawcy 

nie chcieli nikogo z taką długą przerwą, do tego jeszcze małe dzieci, to zu-

pełnie jakoś podcięło mi skrzydła. […] generalnie chodziło o to, że chciałam 

wrócić do pracy[…].

No więc, najpierw spotkałam się z doradcą, który porozmawiał ze mną 

generalnie o moich kwalifikacjach, umiejętnościach, pomógł napisać CV, 

tak jak to teraz należy pisać. Była też na kolejnym spotkaniu osoba, która 
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powiedziała mi, w jaki sposób się przygotować do rozmowy kwalifikacyj-

nej, jak się ubrać, jak się zachowywać, jak usiąść, jak mówić. No, praktycz-

nie ćwiczyłyśmy taką rozmowę, jak ona mogłaby się odbyć. Odbywały 

się kolejne spotkania to też z prawnikiem, który mi powiedział o tym, jak 

wygląda od strony prawnej, zgodnie z kodeksem pracy taki powrót na ry-

nek pracy. Jakie mam możliwości, jakie mam prawa, jakie mam obowiązki. 

Tutaj właśnie prawnik wskazał możliwość odbycia takich staży w [nazwa 

instytucji] dla osób długotrwale bezrobotnych, i tutaj państwo pomogli 

też znaleźć firmę, w której mogłabym ten staż odbyć. Też odbyłam tam 

na miejscu kurs komputerowy, który sprawił, że mogłam tak pewnie się 

poczuć i wpisać moje nowe umiejętności do CV. Panie też tam pokazały, 

w jaki sposób szukać w Internecie ofert pracy, na jakich stronach, gdzie 

tego wyszukać.

No generalnie, jakoś się tam starałam szukać pracy, parę razy patrzy-

łam w ogłoszenia, byłam też w urzędzie pracy, w urzędzie pracy w ogóle 

mi nie pomogli, bo nie było ofert. W gazecie, co znalazłam, to niewiele tego 

było, a jak już byłam i poszłam na rozmowę, to patrzyli na mnie nieprzy-

chylnie, z tego względu, że tak długo nie pracowałam i mam małe dzieci. 

Próbowałam i w pewnym momencie po prostu przestałam, bo nic z tego 

nie wynikało i tak naprawdę straciłam nadzieję, że wrócę do pracy.

Bo tak naprawdę dzięki tym osobom i temu ośrodkowi pracuję. Nie 

wiem, gdybym tam nie trafiła, to może w ogóle bym jeszcze nie praco-

wała i może już nie miała ani ochoty, ani odwagi dalej szukać pracy. Tak 

naprawdę te osoby w tym ośrodku postawiły mnie na nogi i dzięki temu 

właśnie pracuję i jestem zadowolona z mojej pracy. (B_IDI4)

Cytat 8. Usługodawcy

Kontynuujemy udzielanie porad prawnych do końca czerwca 2014 

roku, a następnie po okresie realizacji projektu, mamy wpisane, że bę-

dziemy udzielać porad bezpłatnie, ale to będzie, powiedzmy, raz w mie-

siącu, te same osoby, wówczas mają udzielać porad. Raz w miesiącu. (IP_ 

IDI27_NGO7)

Cytat 9. Usługodawcy

Nie mamy możliwości zaplanowania sobie ani rozwoju, ani, ani nawet 

kontynuacji na przyszły rok, ponieważ nie wiemy, w tym momencie, 31 

lipca 2012 roku, nie wiemy, czy w styczniu 2013 będziemy mieli pieniądze 
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na kontynuowanie poradnictwa. Nie wiemy tego. To będziemy wiedzieć 

dopiero, jak złożymy wniosek o dofinansowanie i on zostanie rozpatrzony 

pozytywnie. Dlatego… tak, to jest właśnie poważna trudność, że nie da się 

po prostu zaplanować i zrealizować… znaczy zaplanować… jakiegoś roz-

woju. Bo siłą rzeczy, te plany nie mają wielkiego sensu. Znaczy planować 

sobie możemy, ale to, czy to zostanie zrealizowane, to zupełnie nie zależy 

od nas. Dlatego generalnie nastawiamy się na kontynuację tego, co robi-

my do tej pory. (IP_ IDI28_NGO8)
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1. Summary 

1 . 1 .  A i m  a n d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  r e s e a r c h 

The implementation of the Ministry of Labour and Social Policy’s 

systemic project “Development of comprehensive and sustainable 

support mechanisms for primary legal assistance and citizens advice in 

Poland” started in 2012. The aim of the project is the creation of conditions 

enhancing the development of a system of free of charge legal assistance 

and citizens advice. The project will be on-going until 2014. It has been 

implemented by the Department of Public Benefit at the Ministry of 

Labour and Social Policy in partnership with the Legal Clinics Foundation, 

the Institute for Law and Society INPRIS, the Institute of Public Affairs and 

the Union of Citizens Advice Bureaus. The project has been implemented 

under the Human Capital Operational Programme and co-financed by the 

European Social Fund. 

The first task of the project implementation was to conduct a 

comprehensive research on the current state of primary legal assistance 

and citizens advice in Poland and its milieu.  As of today, the practice of 

primary legal assistance and citizens advice (PLACA) does not have legal 

status and consists of numerous dispersed, uncoordinated and often ad-

hoc activities undertaken mostly by non-governmental organizations and 

state institutions. The research objective was to study the impact of those 

activities as well as improve our understanding of the existing advisory 

system’s distinctive features. Namely, the research set out to identify the 

types of customers seeking primary legal assistance and/or citizens advice 

and the most common issues they consult, along with the types of non-

users and the reasons they have not considered accessing counselling. 

The types of services offered by the existing primary legal assistance 

and/or citizens advice system were identified along with the institutions 

and mechanisms for providing funding to those entities. The project also 

studied the conditions organizations providing primary legal assistance 

and/or citizens advice need to fulfil to qualify for financial support. Thus 

the research filled a gap in existing literature as it was the first to come 
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up with a comprehensive analysis of those issues. The project also created 

opportunity to identify possible scenarios for the systemic solution to 

primary legal assistance and citizens advice’ financial and organizational 

problems. The outcomes and recommendations of the research would 

contribute to the development of a system of primary legal assistance 

and citizens advice and to define policy recommendations for the state 

support for that system. 

The research was exploratory. It was also a pioneering endeavour as 

the existing studies regarding advisory services in Poland were rather 

scant, fragmented and unsystematic. Furthermore, the researchers 

involved in the project had to develop an operational definition thus also 

identifying the scope of legal issues these entities offer and the range of 

institutions providing those advisory services. According to this definition, 

PLACA refers to the provision of free of charge information and/or advice 

which fulfil all of the following conditions: 

� PLACA aims at solving a concrete legal issue and/or a problem related 

to the customer’s relations with public administration or with other 

entities possessing legal personality; 

� PLACA is available to natural persons, informal groups or non-

governmental organizations; 

� PLACA is a service provided on a regular basis; 

� PLACA is available to the wider public, i.e. not only to the members or 

employees of the advisory entity;

� PLACA is a service provided by a jurist and/or a person trained to 

render legal advice even though s/he has not received a law degree

This definition helped the team of researchers identify the objects of 

the research. It was also the basis for the development of the scope of 

analysis and the research questions.

1 . 2 .  K e y  f a c t s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h

Experts from the Institute of Public Affairs developed the research 

concept including the focus of the analysis, the methodological approach 

and the objects of the research. The analysis was based on triangulation 

of sources of data. In other words, the research problems were addressed 

from three different perspectives thus providing cross verification of 

data. Namely, the research studied advisory service-providers, potential 
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and current users of those services as well as the institutions supporting 

the organisations providing primary legal assistance and citizens advice. 

Hence, the research had three components: a study on advisory service-

providers, a study on users and non-users of counselling services and 

a study on institutions supporting  entities providing primary legal 

assistance and citizens advice. Both quantitative and qualitative research 

methods were utilized. 

450 computer-assisted telephone interviews (CATI), 100 computer-

assisted web interviews, 40 in-depth personal interviews, 10 case studies 

and two focus-group interviews were conducted in the first part of 

the research, which focused on service-providers. Respondents were 

representatives of several dozen types of state and non-state service-

providers as well as experts in the field. This stage of the research 

was complemented by an analysis of 15 in-depth interviews with 

representatives of customer service bureaus at the courts. The second part 

of the research included 1050 pen and paper interviews (PAPI) conducted 

face to face with randomly selected representative group of adult Poles 

as well as additional 201 PAPI interviews with purposively selected  

respondents who had used the services of studied in the first part of the 

research entities providing primary legal assistance and citizens advice. 

Furthermore, 25 in-depth personal interviews with PLACA beneficiaries 

were also conducted. Finally, the third part of the research focused on 

state and non-state institutions which support or could support advisory 

service-providers. 450 CATI with representatives of several dozen types of 

state and non-state entities, 50 in-depth personal interviews, two focus 

group interviews and an experts’ panel discussion were conducted during 

this part of the research. 

In the preliminary research stage, which started in March 2012, experts 

from the Institute of Public Affairs in consultation with representatives 

of the other project partner organizations developed conceptual and 

methodological tools for the research. The empirical research was 

conducted between July and November 2012 in three stages. Those 

included surveys and interviews with service-providers, individuals 

and institutions which (could) support organizations providing primary 

legal assistance and citizens advice. The analysis of the gathered data, 

including the preparation of research outcomes, policy recommendations 

and the final report itself, was finalized by April 2013. The empirical study 
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was conducted by the Institute of Public Affairs in cooperation with the 

competition-selected subcontractor Quality Watch Plt. The annexes to 

this report include information on the members of the research team, the 

members of the team who worked on the final report, the experts who 

developed the policy recommendations as well as other persons involved 

in the implementation of research-related tasks. 

1 . 3 .  M o s t  i m p o r t a n t  r e s e a r c h  o u t c o m e s

Having in mind the wide scope of the research, the multitude of issues 

it addresses and the diversity characterising its respondents, only several 

dozen selected outcomes, which are indicative of the current status 

and future development of primary legal assistance and citizens advice 

services, are presented in this summary:

� Currently there are several hundred non-state entities providing 

PLACA. However, PLACA does not comprise a principal field of activity 

for two-thirds of those organisations, i.e. it is one of the element of 

their broader activities. Citizens Advice Bureaus, Legal Clinics and 

some non-governmental organizations like the Consumers’ Federation 

comprise the majority of the entities which focus primarily on 

providing PLACA services. 

� State institutions like social assistance centres, offices of members 

of the upper and lower houses of the parliament, National Labour 

Inspectorate, courts as well as district consumer ombudsmen also 

offer advisory services. However, only one-fifth of those institutions’ 

principal field of activity refers to PLACA. The rest of state institutions 

regard PLACA as one of the many available modes of intervention. 

Most often it is social assistance centres and powiat* district family 

support centres that are involved in providing PLACA on a regular 

basis. 

� On average, state PLACA institutions render advice and information 

to 29 customers per month, whereas non-state entities offering 

PLACA have about 133 customers for the same period of time. Two-

*  Powiat is the second-level unit of local government and administration in Poland. It is usually 
subdivided into gminas. According to GUS, as of January 1st 2012, defi ning number of administrative 
units in Poland, there are 16 voivodships, 314 powiats, 65 cities with powiat status and 2479 gminas 
(http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2012.pdf) (Translator’s 
note)
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thirds of all studied organisations provide PLACA services five days 

per week. State institutions are more likely to offer such services 

on working days and 59% of those entities do this 8 hours per day.  

Almost all service-providers render advice and information in person 

in their bureaus.  Other means of communication, like contacting the 

bureaus by telephone or via the internet, are relatively rarely used. In 

state institutions social workers are usually the ones who dispense 

advice, whereas in non-state institutions those services are rendered 

by employed assessors. 

� A significant majority of service-providers (84%) customize the scope 

of advice to the particular enquiry type, i.e. they exhibit flexibility 

towards the beneficiaries. The PLACA customer is usually informed 

about the type of support s/he can receive and the type of institution 

providing that support. The beneficiary is likewise informed about his/

her rights and is given advice as to how s/he should proceed to solve 

his/her problems. If needed, the majority of entities also offer support 

in dealing with formal issues, like filling in and verifying documents, 

or providing their customers with specimen documents. 

� The following categories represent the problems on which legal advice 

is most often sought: civil law (usually family-related issues), social 

assistance benefits, labour law (including unemployment-related 

matters), social security and health problems. This scope of services 

corresponds to the beneficiaries’ needs, who most often declare 

they face legal problems from these areas. Issues related to refugees’ 

and foreigners’ rights as well as to financial, criminal, housing and 

cooperative law are among the less prevalent areas of advice. 

� The majority of PLACA providers (especially non-state entities) does 

not impose limitations regarding their target group, i.e. each citizen 

in need of advice is eligible for primary legal assistance and citizens 

information. Some advisory service providers, mostly state entities, 

apply income criteria and/or limitations regarding the place of 

residence of the potential customer (for example, residence in the 

gmina or powiat administrative division of the PLACA provider) or other 

criteria, like having the status of a beneficiary of social assistance. There 

are also entities (most of which are non-governmental organisations), 

which focus on providing PLACA to pre-defined target groups, for 

example disabled people, women or refugees. 
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� Only a limited number of service-providers offer standardized 

services in the area of PLACA. Almost half of non-state entities and 

just 15% of state institutions have established standardized norms 

regarding PLACA. Most service-providers do not systematically keep 

a filing system of cases and beneficiaries, and do not do follow-up of 

these cases after the beneficiaries received advice. Half of all PLACA 

providers do not make internal evaluation of the staff rendering 

primary legal assistance and citizens advice.     

� Persons who get advice from the existing PLACA providers differ 

greatly from each other. This observation applies to the menu of 

the advisory services themselves. Nonetheless, the average PLACA 

beneficiary is a woman aged 25-50 who experiences life difficulties 

or lack of financial resources. There are two types that are prevalent 

among PLACA beneficiaries: (1) people exhibiting learned helplessness 

who need not just information, but rather require advice, (2) 

knowledgeable customers who usually ask for specific information.   

� The majority of Poles (77%) declared that they had not needed legal 

advice and had not sought for such services during the last five years. 

Almost each fifth citizen had experienced a problem that required 

primary legal assistance or citizens advice and had used legal aid 

services for that period of time, whereas 4% of Poles, in spite of the 

fact that they needed support, had not looked for advisory services 

for a variety of reasons. Among respondents who accessed other 

types of support, most turned to people they knew (family members, 

neighbours). The people addressed by respondents in need of legal 

advice either had no educational background in legal studies or were 

graduates of legal studies and were lawyers, counsellors, notaries. 

� Barriers to obtaining legal assistance in Poland include: low level of 

civic and legal consciousness, lack of awareness of the availability 

of primary legal assistance and citizens advice (including absence 

of widespread information regarding the existence of free of charge 

PLACA services), stress related to asking for support, fear from being 

laughed at or concern regarding the possible legal repercussions, 

and previous negative experience with the justice administration 

system. Although the majority of Poles declared they had not faced 

issues that required legal intervention over the last five years, a great 

majority of them voiced the opinion that a widely available system of 
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free of charge primary legal assistance and citizens advice has to be 

established. 

� The great majority of those who did access the services provided 

by PLACA valued highly the support they received. They considered 

an advantage the fact that these services were free of charge and 

appreciated the proficiency and personal involvement of the staff 

rendering primary legal assistance and citizens advice. A bit more than 

three quarters of PLACA users, who consulted PLACA providers with a 

particular issue, had their legal problem solved. According to PLACA 

beneficiaries, the greatest weakness of existing advisory services is 

the lack of public awareness regarding PLACA services, and especially 

information about the location and the scope of issues entities 

offering primary legal assistance and citizens advice deal with. 

� State institutions provide primary legal assistance in the framework 

of their statutory duties and therefore engage their human resources, 

premises, equipment, as well as the public funds at their disposal. 

Non-state entities, on the other hand, do not have their own in-kind, 

human and financial resources to offer PLACA and therefore have to 

apply for obtaining those resources from other institutions. The level 

of support hitherto provided to PLACA by institutions who could fund 

such services is rather low. Only 15% of institutions and organisations, 

which could provide support to PLACA, actually did this during the 

years 2011-2012. The entities which did assist the PLACA sector granted 

the following types of support: in-kind (for example, provided premises), 

personnel (for instance, secondment of assessors) and education (for 

example trainings for counsellors). Support with financial resources 

is granted rather rarely. Whenever PLACA providers did receive 

funding for offering advisory services, this took place exclusively as 

a subsidy obtained via winning a grant competition. It is mostly non-

governmental organisations as well as Citizens Advice Bureaus that 

have used such type of assistance. Institutions supporting PLACA 

providers have not yet developed effective methods to monitor and 

evaluate their advisory services. Organisations assisting PLACA entities 

limit themselves to the established evaluations methods reviewing 

technical and financial reports. 

� The majority of PLACA providers, individuals and institutions 

supporting entities rendering advisory services opt for the creation 
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of widely available system of PLACA. Respondents, however, expressed 

varying opinions regarding the type of entities this system could 

comprise of. Local self-governments, social assistance centres, non-

governmental organisations and law firms have been identified as 

the entities this PLACA system should consist of. Most respondents 

supported the opinion that the range of legal issues those PLACA 

entities would deal with should not be limited. 

� Respondents were likewise not unanimous regarding the right to 

access free of charge advisory services. Two standpoints prevailed: (1) 

all citizens should have the right to freely access advisory services, 

(2) only individuals whose income does not allow them to use paid 

legal aid should have the right to PLACA services. However, most 

respondents expressed the opinion that PLACA should be available 

free of charge only to eligible persons. In spite of the lack of agreement 

about minute details, respondents were unanimous that PLACA 

services should be made available to citizens in the framework of a 

widely available system, which would provide high-quality advisory 

services.

� Respondents opined that advisory services should be primarily funded 

by the state budget or, as a second-best option, by local governments’ 

budgets. The type of financial support most respondents opted for 

was standards-based outsourcing competition.  

1 . 4 .  M a j o r  c o n c l u s i o n s

� At present PLACA is based mostly on non-governmental organisations 

(among which Citizens Advice Bureaus play an important role), 

Legal Clinics and social assistance centres. The network of access 

to PLACA entities, mostly due to the widespread availability of 

social assistance centres, is rather dense yet unevenly distributed. 

Furthermore, advisory services offered by social assistance centres 

or powiat district family support centres are in practice aimed at 

social assistance beneficiaries rather than to all citizens. Service 

providers which offer comprehensive and professional PLACA services 

represent a substantial minority. Only several dozen institutions can 

actually be included in this group. Entities offering comprehensive 

and professional PLACA services include Legal Clinics, Citizens Advice 
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Bureaus as well as a more than a dozen other non-governmental 

organisations or state institutions. The corollary to this finding is that 

the majority of service-providers do not offer standardized services 

and do not pay sufficient attention to the evaluation of those services’ 

quality. 

� State and non-state providers of advisory services do not constitute 

a coherent system. Most PLACA providers regard these services as an 

optional instrument to implement their statutory duties. Thus the 

rendering of primary legal assistance and citizens advice, its range 

and scope are most often contingent on the financial, organizational 

and human capacities of the given entity. 

� PLACA providers are relatively well-known locally, which comprises 

one of the strengths of advisory services. The good “network” 

embeddedness of those entities and their successful integration into 

the local community explain this outcome. State PLACA providers are 

more recognizable on a countrywide level. Human capital resources 

likewise represent PLACA’s strength. The individuals who provide 

advice are usually well-prepared, proficient and involved in supporting 

beneficiaries. In the self-developed Polish model of advisory services 

state and non-state institutions’ activities are complementary to each 

other. According to PLACA customers, the high level of effectiveness 

and utility of PLACA services represent yet another asset of existing 

advisory services. 

� The most important weakness of existing PLACA services is the 

shortage of financial resources, which also results in poor quality of 

the premises and the office equipment. At present PLACA providers 

do not have established relations with the justice administration 

system. State and non-state support institutions’ assistance for PLACA 

is likewise inadequate. The absence of sustainable, material basis 

destabilizes the activities of PLACA providers. With the exception 

of the above-mentioned embeddedness in local communities of 

PLACA providers, overall the accessibility of information regarding 

advisory services is insufficient. The deficiencies of activities aimed 

at popularizing PLACA services negatively impacts the chances of 

individuals with limited social networks to access those services as 

they are not aware of their existence. Entities providing advisory 

services have not adjusted those to the needs of disabled people. 
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Standardized procedures to keep filing system of beneficiaries and 

their cases as well as monitoring and evaluation practices are rarely in 

place. Representatives of the legal profession likewise rarely provide 

technical and organizational support to PLACA providers. 

� The developmental potential of PLACA lies in citizens’ declared 

willingness to use these services as well as in state and non-state 

institutions’ (especially non-governmental organisations) interest in 

the growth of this sector. State administration’s pursuit of systemic 

solutions regarding PLACA also represents an opportunity. The spread 

of remote advisory services (by phone, email or via the Internet) is yet 

another developmental chance for PLACA. 

� The absence of coherent state policy, that could create conditions 

conducive to the development of PLACA, has been identified as a 

threat. The weakness and volatility of the various types of support, 

and especially financial support, hitherto provided to PLACA likewise 

jeopardizes the sector. The lack of explicit legal foundation regarding 

the functioning of advisory services is also a problem which in its own 

turn triggers practical obstacles to the financing of PLACA services, 

especially by state institutions. On the other hand, the lack of PLACA 

legal mandate obscures the relations between PLACA and providers of 

commercial legal aid and the justice administration system.  

� Currently the supply and demand for PLACA are rather limited. The 

limited interest in advisory services predominantly results from the 

low level of legal consciousness and the small offer of free of charge 

legal assistance in Poland. The research unequivocally indicates that 

in the area of advisory services the supply is factor that strongly 

triggers demand. The small supply is an outcome of service-providers’ 

limited capacity and resources. The absence of legal, institutional, 

organizational and financial conditions conducive to the development 

of advisory services in Poland can also account for the limited supply 

of PLACA.

� Conditions enhancing the development of advisory services have 

to be embraced in systemic solutions. Respondents opined that 

the future system of advisory services has to guarantee universal 

access to high-quality services to citizens. It should include state and 

non-state service-providers. The latter type of PLACA entities has to 

be guaranteed non-volatile funding. The PLACA system should be 
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available free of charge to citizens. Its funding should be guaranteed 

by the state with the support of local self-governments. 

� The research outcomes indicate that the thematic scope of advisory 

services has to be wide and incorporate all fields of law as citizens face 

varied types of problems. On the other hand, civil law, and especially 

family law, were  most often the issues PLACA beneficiaries sought 

legal assistance for. Citizens rather frequently faced problems related 

to administrative law and their relations with public administration as 

well as with labour law and the field of social assistance. 

� There is no universal, dominant opinion regarding the types of 

beneficiaries who should be eligible for free of charge legal assistance. 

The research identified two prevalent standpoints in this respect: (1) 

all citizens, (2) only persons whose income does not allow them to use 

paid legal aid. A number of other views regarding the characteristics 

of potential beneficiaries of free PLACA were also voiced: socially 

excluded persons, individuals who for various reasons are at risk of 

social exclusion, or people who face difficult life situation. In addition, 

it was argued that access to PLACA should be contingent upon the 

type of legal issue to be consulted. In other words, the type of legal 

issues PLACA deals with should be limited, for example to those which 

citizens predominantly face. Disabled people have been identified as 

the group which most often needs support. Other possible solutions 

have also been voiced, like for example the opinion that citizens advice 

should be universally available, whereas legal assistance should be 

accessible only for customers who cannot afford paid legal aid. 

� The most important outcome of this research is that the use of 

the future PLACA system should be available free of charge. To 

substantiate this claim, respondents highlighted, on the one side, 

the poor quality of Polish law (which is considered complicated, 

voluminous, often changing, obscure) and, on the other side, the poor 

legal consciousness of citizens. Some other ideas were likewise voiced, 

i.e. to introduce partial fee for example for persons who experience 

serious problems, yet are not eligible to access the future PLACA 

system. 
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1 . 5 .  M a j o r  r e c o m m e n d a t i o n s

In what follows only the most important recommendations are 

enumerated in bullet points. Their detailed description can be found in 

chapter 4.2. in this report. Those recommendations refer to the shape 

of the future PLACA system and the public policies to support the 

development of this system: 

� The future PLACA system should integrate the various types and forms 

of services, which are currently divided and dispersed. It should also 

make the most use of the experience and capacity of existing advisory 

services. 

� The new system should offer three basic types of services before 

the case is submitted to the court: information, legal assistance and 

citizens advice. 

� In addition to those basic types of services, the system should also 

offer additional services, the most important of which are legal and 

civic education, because these have the potential to undermine legal 

exclusion in Poland  

� The system should guarantee high quality of services based on 

standardization of those services and the keeping of filing system(s) 

of cases and beneficiaries.  

� It is essential to increase the impact and effectiveness of efforts aimed 

at informing citizens about PLACA offer as it is supply that to a large 

extent drives the demand for advisory services. It is likewise crucial 

to particularly target socially excluded people as they represent the 

group that needs most support.

� The responsibility for creating and supporting the future PLACA 

system rests with the state. However, the PLACA system cannot be 

nationalized. It should be open to non-state service providers and 

support institutions, especially non-governmental organisations. 

� The PLACA system should be financed primarily from the state budget 

and supplemented by local governments’ budget. 

� In accordance with the principle of decentralization and the principle 

of subsidiarity, the services offered by the future PLACA system should 

be contracted and implemented as close to the citizens as possible. 

This means that local self-governments, especially on the level of 
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gmina and/or powiat, should play an important role in state budget 

resources’ distribution.

� The system should consist of appropriately dense network of advisory 

services on a territorial level so as to guarantee the equal access to 

advisory services to all citizens to the extent possible.

� Having in mind the difficulties related to the ex-ante evaluation of 

the popularization of PLACA services, it is recommended to either 

gradually develop this system or introduce pilot studies (in selected 

gminas, powiats and regions), undertake reliable monitoring of the 

effects of implemented solutions and use evidence-based planning 

for its further development

� The creation of this system in accordance with the above-mentioned 

principles requires the formulation of comprehensive state policy 

towards advisory services. This policy would define the state’s position 

towards those crucial issues, thus also unequivocally providing 

solution to the most important problems identified by this report.  

� The point of view of all important stakeholders, the outcomes of 

the research and the suggestions regarding the future system and 

the principles of the state policy, which would be developed in the 

framework of the project “Development of comprehensive and 

sustainable support mechanisms for primary legal assistance and 

citizens advice in Poland” should be taken into account in the process 

of drafting the principles of the PLACA system.

(translated by Galia Chimiak)
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PODZIĘKOWANIA

Zespół Instytutu Spraw Publicznych składa serdeczne podziękowania 

ekspertom, wybitnym znawcom tematu poradnictwa i socjologom prawa, 

którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli nas w trudnym procesie 

konstruowania koncepcji i narzędzi badawczych:

profesorowi Kazimierzowi Frieske

profesorowi Hubertowi Izdebskiemu

profesorowi Andrzejowi Kojderowi

profesor Elżbiecie Tarkowskiej

Wyrazy podziękowania za współpracę w trakcie badania niech zechcą 

przyjąć od Instytutu Spraw Publicznych wszyscy respondenci, a w szcze-

gólności niżej wymienione podmioty:

� Biuro Porad Obywatelskich w Łomży

� Biuro Porad Obywatelskich w Nakle prowadzone przez Fundację Civi-

tas

� Biuro Porad Obywatelskich w Poddębicach prowadzone przez Funda-

cję Kamelot

� Ecorys Polska Sp. z o.o.

� Fundacja Academia Iuris w Warszawie

� Fundacja BreBanku

� Fundacja Eberta

� Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

� Gmina Lidzbark Warmiński

� Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

� Klub Federacji Konsumentów w Bytomiu

� Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

� Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA – Ośrodek Pomocy dla 

Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze

� Małopolski Urząd Marszałkowski

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

� NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski
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� Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”

� Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

� Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 

„OIC Poland”

� Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

� Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw Konsumentów w Starachowicach

� Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

� Prezydent Miasta Torunia

� Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST

� Starostwo Powiatowe Kolbuszowa

� Starostwo Powiatowe Leżajsk

� Starostwo Powiatowe Rybnik

� Stowarzyszenie Elbląg Europa

� Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego” w Olecku

� Stowarzyszenie na rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tar-

cza”

� Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

� Uniwersytecka Poradnia Prawna na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

w Białymstoku

� Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

� Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

� Urząd Miasta Krakowa – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecz-

nych

� Urząd Miasta Poznań

� Urząd Miasta Wrocław

� Urząd Miejski Zielona Góra

� Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
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