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Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, 

przygotowany – wnioski i rekomendacje 

 

 Zgromadzona literatura każe sądzić, że posiadanie problemów prawnych jest w 

nowoczesnych społeczeństwach zjawiskiem masowym. Nie wynika stąd jednak powszechna 

deprywacja prawna obywateli, ponieważ dominującym sposobem rozwiązywania problemów 

prawnych i życiowych są metody nieformalne, samopomoc i kompromis prywatny. 

Deprywacja taka występuje jednak w najsłabszych społecznie i ekonomicznie grupach 

obywateli. W ich przypadku ujawnia się „efekt św. Mateusza” - pozostawanie w trudnej 

sytuacji życiowej wiąże się z posiadaniem większej liczby problemów prawnych i to często 

trudniejszych do rozwiązania. Dodatkowo osoby nimi dotknięte mają większe trudności niż 

pozostali obywatele, gdy chodzi o ich rozwiązywanie i są bardziej narażone na negatywne 

następstwa tych problemów. 

 W wielu analizowanych badaniach zarejestrowano istnienie zjawiska klastrów problemów 

prawnych. Jest prawdopodobne, że występuje tu mechanizm „zamkniętego kręgu” tj. że 

posiadanie problemów pewnych rodzajów wywołuje kolejne problemy, te zaś kolejne, itd. 

Konsekwencje posiadania problemów prawnych wykraczają poza sferę prawną i obejmują 

negatywne następstwa finansowe, psychologiczne, rodzinne i zdrowotne. 

 Badania dowodzą, że gotowość do poszukiwania pomocy prawnej jest najsilniej uzależniona 

od typu problemu, o który chodzi. Na podstawie zreferowanych badać można twierdzić, że w 

większości badanych krajów największe znaczenie ma tu przymusowy charakter takich 

sytuacji. Oznacza to, że w większości kultur prawnych obywatele nie są z natury skłonni do 

podejmowania działań „skargliwych”, nawet jeśli napotykają istotne problemy prawne. 

 W krajach, w których istnieją systemy nieodpłatnej lub subsydiowanej pomocy prawnej, 

udzielają one istotnego odsetka porad prawnych. 

 Bariery dostępu do pomocy prawnej można podzielić na ekonomiczne i pozaekonomiczne. 

Badania nie udzielają definitywnej odpowiedzi na pytanie o znaczenie barier ekonomicznych 

dla dostępu do prawa. Można sądzić, że kwestie ekonomiczne mają największą wagę w 

sytuacjach, w których korzystanie z pomocy prawnej nie jest na obywatelach bezpośrednio 

lub pośrednio wymuszone przez okoliczności życiowe, lub uregulowania prawne. Największe 

znaczenie wydają się mieć bariery pozaekonomiczne: wiedza o prawie i kompetencje 

niezbędne do korzystania z pomocy prawnej, bariery mentalne, trudności w uzyskaniu 

kontaktu z organizacją świadczącą porady prawne lub kancelarią prawną, kwestie 

organizacyjne związane z odesłaniami z jednej instytucji pomocowej do drugiej, nadmierna 
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biurokratyzacja pomocy i niedostatki w zakresie sprawiedliwości proceduralnej w procesie jej 

świadczenia. Zarówno bariery ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne stanowią ograniczenie 

dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. 

 Osoby znajdujące się w szczególnych sytuacjach zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 

charakteryzują się szczególnymi problemami prawnymi i szczególnymi trudnościami w ich 

rozwiązywaniu. Ze względu na niewielkie liczebności takich grup, ich problemy mogą być 

niedostrzegane a systemy pomocy prawnej – niedostosowane do ich rozwiązywania, nawet 

jeśli dla takich osób mają istotne znaczenie. 

 Badania dotyczące nietypowych sposobów świadczenia pomocy prawnej - na odległość, poza 

siedzibą organizacji pomocowej/kancelarii, za pomocą ADR, wskazują, że poszukiwanie 

innowacji w tej dziedzinie może przynieść zwiększenie skuteczności pomocy, a niekiedy także 

jej efektywności ekonomicznej. Istnieją jednocześnie wskazówki, że wypieranie 

standardowych form udzielania pomocy przez niestandardowe, a także ograniczanie dostępu 

do tych pierwszych może być niekorzystne dla beneficjentów pomocy i samego systemu. 

 Badania wskazują, że istnieje związek między formą finansowania pomocy prawnej a 

sposobem udzielania porad. Analiza literatury nie prowadzi do wniosku, żeby istniały takie 

formy finansowania pomocy prawnej, które są pozbawione negatywnych skutków 

ubocznych. 

 Badania nad efektami istnienia systemów bezpłatnej lub subsydiowanej pomocy prawnej 

wskazują, że wywołują one pozytywne skutki zarówno dla samych beneficjentów, jak i 

szerszego otoczenia. Dane na temat efektów negatywnych są mniej przekonujące. 

 Skuteczność systemów pomocy prawnej wydaje się związana z właściwym sposobem ich 

organizacji i finansowania. 

 W krajach, w których istnieje system pomocy prawnej, prowadzone są kompleksowe, 

przekrojowe badania empiryczne dotyczące jego funkcjonowania i efektów, które przynosi. 

Liderem w tym zakresie jest Wielka Brytania. Badania prowadzone są przez 

wyspecjalizowane w tym celu jednostki badawcze, niemające powiązań instytucjonalnych i 

personalnych z organizacjami zajmującymi się świadczeniem pomocy prawnej. W ostatnich 

kilkunastu latach nastąpił znaczny postęp, gdy chodzi o metodologię badań tego rodzaju. 
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Rekomendacje: 

1. Należy przypuszczać, że masowość występowania problemów prawnych jest także 

zjawiskiem występującym w Polsce. Z tego względu utworzenie publicznego systemu pomocy 

prawnej jest celowe. 

2. System taki powinien brać pod uwagę istniejące wzory rozstrzygania problemów prawnych i 

kierować się zasadą subsydiarności, to znaczy stwarzać możliwości uzyskiwania pomocy 

prawnej tam, gdzie jej brak wywołuje szczególnie poważne skutki społeczne. Nie powinien 

natomiast mieć roli sprawczej, to znaczy nie powinien zmierzać w stronę wykreowania 

popytu na nieistniejące dotąd usługi prawnicze. 

3. Projektując system, należy w szczególności uwzględnić potrzeby prawne najsłabszych i 

wykluczonych grup obywateli. 

4. Interwencja władz publicznych w odniesieniu do tych grup obywateli powinna byd 

nieproporcjonalnie znaczna, tak aby pozwoliła na zmniejszenie przypuszczalnego „efektu św. 

Mateusza”. Pomoc powinna być więc dostosowana w szczególności do potrzeb i możliwości 

grup najsłabszych społecznie i wykluczonych. 

5. System powinien być zdolny do „wczesnej interwencji” to znaczy zapewnienia pomocy 

prawnej niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Jest to sposób na zmniejszenie zjawiska 

klastrów problemów prawnych i ich eskalacji. 

6. System powinien być skoordynowany z istniejącym systemem pomocy społecznej i innych 

świadczeń socjalnych, tak aby zapewniał zintegrowaną pomoc prawną i socjalną, co pozwoli 

na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji problemów prawnych i negatywnych 

prawnych konsekwencji problemów socjalnych. 

7. System powinien w szczególności być nakierowany na pomoc w takich sytuacjach, w których 

od obywateli wymaga się podejmowania działań prawnych, lub takich, w których ich 

niepodejmowanie może być dla obywateli szczególnie niekorzystne. 

8. Należy się spodziewać, że popyt na usługi systemu nieodpłatnej lub subsydiowanej pomocy 

prawnej będzie znaczny. Należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia jego 

odpowiedniej wydajności, co wymaga przygotowań finansowych, organizacyjnych i 

komunikacyjnych. Niezbędne jest zwłaszcza wypracowanie rozwiązań uniemożliwiających 

nadużywanie usług świadczonych w systemie. 

9. System powinien zmierzać do zminimalizowania zarówno barier ekonomicznych, jak i 

pozaekonomicznych w dostępie do porad prawnych. 
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10. Bariery ekonomiczne należy szczególnie ograniczać w sytuacjach, w których korzystanie z 

pomocy prawnej jest na obywatelach wymuszone bezpośrednio lub pośrednio przez 

regulacje prawne, lub działania administracji publicznej. 

11. Należy zwrócić szczególną uwagę na znoszenie barier pozaekonomicznych. System powinien 

być łatwo dostępny, co można osiągnąć eliminując zbędne wymogi biurokratyczne, 

zapewniając zróżnicowane kanały dostępu, i prowadząc umiejętne działania informacyjne. 

Może to także wymagać podejmowania szeroko zakrojonych działań edukacyjnych i 

wytworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej w organizacjach pomocowych. 

12. Także projektując system nieodpłatnej czy subsydiowanej pomocy prawnej należy zwrócić 

uwagę na ekonomiczne bariery dostępu, niewynikające jednak z konieczności wnoszenia 

opłat za usługi, ale związane z kosztami kontaktu, dojazdu itp. 

13. Projektując system pomocy prawnej, należy uwzględnić nietypowe potrzeby niektórych grup 

osób, pamiętając o tym, że jednolity i sformalizowany system pomocy prawnej sam będzie 

wytwarzał bariery dostępu dla takich osób. 

14. Celowe jest poszukiwanie innowacyjnych sposobów świadczenia pomocy prawnej, pod 

warunkiem jednak że nie wykluczy to możliwości uzyskiwania pomocy drogą tradycyjną. 

15. Ponieważ wszystkie mechanizmy finansowania usług prawnych mogą mieć negatywne skutki 

uboczne, należy minimalizować ich występowanie, wprowadzając zróżnicowanie, gdy chodzi 

o wykorzystywane przez system sposoby finansowania (system mieszany). 

16. Należy prowadzić monitoring pozytywnych i negatywnych efektów istnienia systemu pomocy 

prawnej, modyfikując założenia systemu w zależności od wyników monitoringu. 

17. Należy zapewnić satysfakcjonujące, konkurencyjne wynagrodzenia dla osób świadczących 

usługi w systemie, jednocześnie nie nakładając na nie nadmiernych obowiązków o 

charakterze biurokratycznym. Nie należy też dopuszczać do wytworzenia się sytuacji, w 

której system pomocy nieodpłatnej lub subsydiowanej oferuje gorszą jakość usług niż 

dostępna na rynku. Taki stan może być przeciwskuteczny, to znaczy może prowadzić do 

skutków gorszych, niż istniejące przed wprowadzeniem systemu. 

18. Powołanie do życia systemu pomocy prawnej powinno wiązać się z utworzeniem 

kompleksowego mechanizmu jego monitoringu, obejmującego zbieranie danych o 

problemach prawnych obywateli, ewaluację jakości i ocenę skutków świadczonych usług, 

ocenę satysfakcji klientów i ocenę jakości warunków i procesu świadczenia usług. System 

powinien być również wyposażony w skuteczne narzędzia superwizji finansowej. 

19. Mechanizm taki nie powinien ograniczać się do analizy danych statystycznych, wytwarzanych 

przez organizacje świadczące pomoc, a opierać się na niezależnie prowadzonych badaniach 

impaktowych i ewaluacyjnych. Badania takie powinny być zlecane centralnie, a nie przez 
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organizacje zajmujące się świadczeniem pomocy. System monitoringu powinien być jednolity 

w czasie i na terenie funkcjonowania systemu pomocy prawnej. 

20. Należy w szerokim zakresie korzystać z doświadczeń zagranicznych w zakresie badań nad 

funkcjonowaniem systemów pomocy prawnej, w szczególności narzędzi i metod 

wypracowanych w ramach nurtu paths to justice. Należy jednocześnie mieć świadomość 

ograniczeń tych narzędzi i zmierzać w stronę wyeliminowania ich niedoskonałości. 

 

Wnioski z badań ewaluacyjnych projektów poradnictwa realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Analiza przykładowych badań ewaluacyjnych w ramach programu z zakresu tworzenia i  wdrażania 

projektów darmowego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PO KL) pokazuje, że istnieje problem 

standaryzacji narzędzi badawczych. Zastosowanie przez każdego z projektodawców innych narzędzi i 

metodologii spowodowało nagromadzenie nieporównywalnych ze sobą danych empirycznych. Jeden 

sposób mierzenia efektów, skuteczności projektów oraz potrzeb beneficjentów w zakresie porad  

prawnych/obywatelskich pozwoliłby dostarczyć obiektywną wiedzę w skali całego kraju. Na tej 

podstawie możliwe byłoby tworzenie kolejnych strategii i działań w zakresie poradnictwa. 

Istnieją przypadki badań ewaluacyjnych charakteryzujących się niską jakością realizacji. Jedno z 

analizowanych badań miało nieprawidłowo dobraną próbę respondentów (mały rozmiar badanej 

grupy osób, próba niedostosowana do celów badawczych). Błędu w badaniu uniemożliwiły 

oszacowanie obiektywnych efektów ewaluowanego projektu – co jak wiadomo jest jednym z 

podstawowych celów badań ewaluacyjnych.  

Pomimo braku możliwości porównania wyników badań (np. ze względu na zastosowanie różnych 

pytań w kwestionariuszu) można zaobserwować ich pewną powtarzalność. Szczególne podobieństwa 

- w ramach analizowanych wyników badań ewaluacyjnych – widać w przypadku profili klientów 

korzystających z pomocy biur porad prawnych i obywatelskich oraz problemów z którymi udają się po 

pomoc. Przy analizie i porównaniu profili klientów biur porad zwrócono szczególną uwagę na aspekt 

płci i dostępu do poradnictwa ze względu na to kryterium podziału.  

 

 



6 
 

Dotychczasowe projekty ustaw dotyczące systemowych rozwiązań poradnictwa 

prawnego – wnioski 

 

Od 2005 r. w debacie publicznej pojawiło się szereg projektów systemowych rozwiązań problematyki 

poradnictwa prawnego. Dwa projekty dotarły do Sejmu, kilka innych było przedmiotem prac Rady 

Ministrów, czy Ministerstwa Sprawiedliwości. Żaden nie został uchwalony, jednak dorobek 

dotychczasowych prac jest godny uwagi i stanowi ciekawy materiał, który powinien być 

wykorzystywany w trakcie dalszej refleksji nad zmianami systemowymi. 

Zaproponowano, jak dotąd, szereg różnych rozwiązań: od stworzenia zupełnie nowej struktury 

administracyjnej – sieci biur porad prawnych, poprzez oparcie systemu na istniejących instytucjach, 

jak powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, oddziały krajowego rejestru 

sądowego przy sądach, po pomysły na organizowanie poradnictwa poprzez przetargi ogłaszane dla 

poszczególnych powiatów.  

Dzięki pracom nad zupełnie różnymi rozwiązaniami mamy obecnie możliwość porównania 

(dokonanego także w dalszej części raportu) proponowanych rozwiązań, oceny ich mocnych i 

słabszych stron.  

Wydaje się, że najważniejszy dorobek dotychczasowych prac obejmuje: 

- refleksję nad zakresem przedmiotowym poradnictwa i zaakceptowanie postulowanego przez 

organizacje społeczne podziału na: informację prawną, poradnictwo prawne, pomoc prawną 

(kwalifikowaną), 

- propozycję, która pojawiła się niemal we wszystkich projektach, utworzenia Rady Pomocy 

Prawnej – organu, który zajmowałby się badaniami systemu, jego oceną, proponowaniem 

zmian, wypracowywaniem standardów itp., 

- refleksję na temat uprawnionych do korzystania z poradnictwa – poza osobami fizycznymi 

(różne kryterium zamożności), proponowano objęcie systemem także przedsiębiorców, 

- rozważanie dotyczące procedury uzyskiwania pomocy (od nierealnego 4-stopniowego 

systemu, w którym decydują organy państwa oraz sądy, po znacznie prostsze procedury, w 

tym włączenie w proces usługodawców świadczących poradnictwo), 

- uwzględnienie różnorodności podmiotów świadczących poradnictwo prawne, w projektach 

obok prawników członków samorządów prawniczych pojawiają się także, jako potencjalni 

usługodawcy,  absolwenci prawa, organizacje społeczne, uniwersyteckie poradnie prawne, 
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- początki refleksji na temat potrzeby standaryzowania, zwłaszcza przez Rade Pomocy Prawnej, 

początki refleksji na temat jakości poradnictwa i pomocy prawnej, kontroli jakości oraz 

potrzeby ewaluacji działania systemu. 

 

Rekomendacje – w pracach nad alternatywnymi modelami poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

należy uwzględnić dotychczasowy dorobek i te propozycje rozwiązań, które znajdą wstępne uznanie 

grupy roboczej pracującej nad wypracowaniem modelu. Będą one następnie przedmiotem 

konsultacji i opiniowania przez różne środowiska. W pracach nad modelem trzeba odnieść się do 

dotychczasowego dorobku.  

 

Ekonomiczna analiza problematyki poradnictwa prawnego i obywatelskiego – 

wnioski 

 

Należy stwierdzić, że obecny stan literatury z zakresu ekonomicznej analizy prawa dotyczącej 

zjawiska nieodpłatnej pomocy prawnej w szerokim sensie (obejmującego także zjawisko poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego) trzeba uznać za z jednej strony niezadowalający, a z drugiej strony za 

obiecujący. Ocena stanu tej literatury jako niezadowalającego wynika z szeregu następujących 

ustaleń. Odsetek prac odnoszący się do ekonomicznych aspektów funkcjonowania zjawiska pomocy 

prawnej jest nieznaczny w odniesieniu do całości literatury socjologiczno-prawnej odnoszącej się do 

tego fenomenu. Brak jest monografii teoretycznej z zakresu ekonomicznej analizy prawa pomocy 

prawnej. Ogólne opracowania ekonomiczno-prawne odnoszą się do tej problematyki zdawkowo lub 

w ogóle ją pomijają. Niewiele jest szerszych opracowań artykułowych o charakterze teoretycznym, 

odnoszącym się do tego tematu. Nieco więcej jest opracowań o charakterze empirycznym, w ramach 

których jednak problematyka modelowania ekonomicznego jest potraktowana w sposób dość 

ograniczony. Znacząca część opracowań zawierających wartościowe ustalenia merytoryczne ma 

status working papers albo reports, a nie artykułów recenzowanych. Istniejące pozycje literatury 

analizują interesujący nas problem w sposób raczej wycinkowy, zarówno w aspekcie analizy 

teoretycznej, jak i w odniesieniu do charakteru i struktury branych pod uwagę danych empirycznych. 

Jednocześnie, istniejący stan badań należy określić jako wielce obiecujący jeśli chodzi o dalsze 

perspektywy badawcze. Jeśli chodzi o opracowania teoretyczne, zwraca uwagę zbiór artykułów 

dotyczących wpływu systemu pomocy prawnej na motywację sprawców czynów  niedozwolonych. 

Opracowania te posługują się w trafny sposób zaawansowanymi modelami mikroekonomicznymi.  

Dostrzegana jest potrzeba kontynuowania tych badań. Podobnie, niektóre spośród istniejących 
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pozycji literaturowych integrujących elementy modelowania ekonomicznego oraz stosowania ww. 

modeli do wyników badań empirycznych spełniają wysokie standardy naukowe. Istniejące 

wartościowe opracowania pozwalają wyprowadzić rekomendacje co do prowadzenia dalszych badań 

w zakresie ekonomiczno-prawnych aspektów zjawiska pomocy prawnej. 

W istniejącej literaturze z zakresu ekonomiczno-prawnej analizy zjawiska pomocy prawnej dostrzega 

się konieczność prowadzenia dalszych badań z tego zakresu z uwagi na interesujące wyniku uzyskane 

w wąskich wycinkach rozważań to tej pory i niedostatek szerszych i bardziej pogłębionych 

opracowań. Podkreśla się konieczność prowadzenia zaawansowanych analiz teoretyczno-

ekonomicznych pomocy prawnej, a także pozyskiwania i strukturyzowania relewantnych danych 

empirycznych w tym zakresie.  

Za najważniejszy wniosek, jaki wypływa z lektury istniejących opracowań ekonomiczno-prawnych, 

pomimo pewnych ograniczeń dotyczących wywodliwości tego wniosku wynikających z niedostatków 

obecnego stanu literatury wskazywanego powyżej, należy uznać stwierdzenie, zgodnie z którym, 

generalnie rzecz ujmując, zjawisko pomocy prawnej należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia jego 

skutków ekonomicznych. W konsekwencji, istnienie systemu pomocy prawnej uzyskuje uzasadnienie 

nie tylko aksjologiczne, lecz również teoretyczno-ekonomiczne, a pewnym zakresie również i 

empiryczne. Podkreśla się przy tym doniosłość i konieczność prowadzenia badań ekonomiczno-

prawnych tego zjawiska, w celu wyboru najbardziej optymalnego wariantu spośród proponowanych 

modeli. Wskazuje się nie tylko na pozytywne skutki ekonomiczne w zakresie generowania korzyści 

finansowych dla beneficjentów pomocy prawnej, lecz również na pozytywne efekty zewnętrzne 

dotyczące ograniczenia niekorzystnych społecznie zjawisk takich jak bezdomność, przemoc domowa, 

ograniczone szanse edukacyjne. Mając na uwadze ograniczoną generalność wniosków, podnosi się, 

że funkcjonowanie systemu poradnictwa prawnego podnosi szeroko rozumianą aktywność 

transakcyjną beneficjentów. Dostrzegane są również negatywne zjawiska ekonomiczne związane z 

poradnictwem prawnym, takie jak niemożność zaspokojenia istniejącego popytu, szkodliwe skutki 

niedostatecznej kontroli nad podmiotami świadczącymi pomoc prawną, czy negatywny wpływ 

istnienia nieodpłatnej pomocy prawnej na motywację sprawców czynów niedozwolonych. Można 

jednakże bez ryzyka popełnienia błędu twierdzić, że większość autorów ocenia funkcjonowanie 

systemów nieodpłatnej pomocy prawnej pozytywnie z ekonomicznego punktu widzenia. Ta 

pozytywna ocena niekiedy wydaje się wręcz zbyt optymistyczna z uwagi na niedostateczne 

udokumentowanie wynikami badań empirycznych, lecz w wielu przypadkach należy uznać ją za 

dobrze uzasadnioną. 
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Istniejąca literatura dotycząca stosowania nowych technologii w kontekstach prawnych jest bardzo 

obszerna (tysiące pozycji artykułowych i dziesiątki książkowych). W ogólnym zakresie wszystkie te 

pozycje mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zjawiska pomocy prawnej. Z uwagi na 

oczywiste ograniczenia, analizie poddano te propozycje literaturowe, które odnoszą się bezpośrednio 

do problematyki pomocy prawnej i poradnictwa prawnego. Literaturę tę można podzielić na dwa 

zasadnicze nurty: (1) nurt dotyczący komputerowego modelowania rozumowań związanych z 

prawem i rozwiązywaniem sporów, w tym w szczególności rozwiązywania sporów on-line (Online 

Dispute Resolution, ODR) oraz (2) nurt dotyczący zastosowań nowych technologii w zakresie 

ułatwiania dostępu do informacji prawnej oraz usprawnienia funkcjonowania podmiotów 

świadczących pomoc prawną. Należy stwierdzić, że prace e zakresu zastosowania nowych technologii 

do problematyki pomocy prawnej cechuje co do zasady wysoki poziom merytoryczny, wynikający 

zapewne również w konsekwentnie stosowanego systemu recenzyjnego. Badania te są również 

prowadzone w sposób względnie usystematyzowany, co ułatwia wyprowadzenie ogólniejszych 

wniosków.  

Ogólnie rzecz ujmując, podkreśla się zalety stosowania nowych technologii w procesie świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Podstawowe argumenty dotyczące tego pozytywnego stanowiska są 

następujące. Stosowanie nowych technologii potencjalnie redukuje koszty osobowe świadczenia 

pomocy prawnej. Technologie umożliwiają kompetentnemu użytkownikowi samodzielne uzyskanie 

informacji prawnej w przystępnej formie.  Systemy informatyczne znacząco usprawniają 

funkcjonowanie podmiotów świadczących pomoc prawną, a także wydatnie ułatwiają katalogowanie 

informacji, zarządzanie sprawami, a w konsekwencji również kontrolę i ewaluację procesu 

świadczenia poradnictwa. Posługiwanie się narzędziami informatycznymi prowadzi także do promocji 

alternatywnych, a nie sądowych, metod rozwiązywania sporów. Niektórzy autorzy twierdzą wręcz – 

chociaż jest to stanowisko dyskusyjne – że jedynie stosowanie technologii może pozwolić na 

opanowanie problemu niezaspokojonego popytu na nieodpłatną pomoc prawną. Podsumowując, 

wnioski wyprowadzone z analizy istniejącej literatury wskazują na zasadność posługiwania się 

narzędziami informatycznymi przy projektowaniu systemu pomocy prawnej, zaś ewentualne 

trudności dotyczące ograniczonej kompetencji internetowej potencjalnych i rzeczywistych 

beneficjentów traktuje się jako przezwyciężalne, głównie poprzez projektowanie bardziej przyjaznych 

i intuicyjnych narzędzi.  
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Rekomendacje: 

Zasadne i konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań ekonomiczno-prawnych zjawiska 

nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym w szczególności prowadzenia prac opartych na wynikach 

odpowiednio opracowanych badań empirycznych. Szczególnie uzasadnione jest podjęcie próby ujęcia 

zjawiska z perspektywy makroekonomicznej oraz stworzenie ogólnego, całościowego modelu 

ekonomicznego systemu pomocy prawnej (w kilku wariantach). Projektowanie systemu nieodpłatnej 

pomocy prawnej bez prowadzenia refleksji ekonomiczno-prawnej jest działaniem nieracjonalnym. Z 

tego względu należy postulować jak najszersze wykorzystywanie narzędzi ekonomiczno-prawnych 

przy projektowaniu systemu. 

Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi przy projektowaniu systemu na procedury kontroli oraz 

ewaluacji jest funkcjonowania. Niedostateczne zwrócenie uwagi na te problemy może prowadzić do 

marnotrawstwa środków publicznych w związku z nieefektywną ich alokacją. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na konstruowanie modeli mieszanych, opartych na 

zdywersyfikowanych źródłach finansowania oraz metodach i zakresach świadczenia pomocy prawnej. 

Hipoteza o efektywności tego typu modeli domaga się jednak weryfikacji. 

Wskazane jest uwzględnienie aspektu stosowania nowych technologii przy projektowaniu systemu, 

co najmniej w zakresie rozwiązań logistycznych dotyczących sposobu funkcjonowania podmiotów 

świadczących poradnictwo, a także ich kontroli i ewaluacji. Należ rekomendować stworzenie 

mechanizmów instytucjonalnych stanowiących bodziec do implementowania narzędzi 

informatycznych u podmiotów świadczących poradnictwo prawne. 

 

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego z perspektywy ekonomicznej – 

wnioski 

 

Wnioski ogólne: 

1. Sformalizowane narzędzia ekonomicznej analizy prawa umożliwiają obiektywizację 

szacunków popytu i podaży na usługi prawne. 

2. Jedynie operacjonalizacja sformalizowana a priori daje szansę na sformułowanie 

adekwatnych pytań ankietowych umożliwiających jej metodologicznie poprawną 

implementację, w tym określenie wysokości oczekiwanego popytu po wprowadzeniu 

reformy. 
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3. Nawet przy istniejących ograniczeniach informacji, przedstawiona operacjonalizacja daje 

możliwość określenia rzędu wielkości oczekiwanego popytu na porady prawne i obywatelskie 

po wprowadzeniu reformy, a w konsekwencji również adekwatnego dostosowania wysokości 

niezbędnej podaży, przy zachowaniu kryterium minimalizacji kosztów. 

4. Wdrożenie reformy doprowadzi do wystąpienia szeregu efektów zewnętrznych, zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych, przy czym kwerenda literatury tematu oraz doświadczenia 

innych krajów wskazują przewagę korzyści społecznych nad ewentualnymi stratami. 

 

Wnioski teoretyczne: 

1. W warunkach braku odpłatności usług, popyt na porady prawne i obywatelskie jest równy 

wysokości potrzeb. Dlatego też nie istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się popytu 

nadwyżkowego. 

2. Wprowadzenie reformy wpłynie na zmianę (zwiększenie) zagregowanego popytu.  

3. Kluczowe znacznie dla wysokości oczekiwanego popytu ze strony beneficjentów mają 

świadomości przywileju dostępu oraz „fizyczna/lokomocyjna” możliwość zaspokojenia 

popytu. 

4. Świadomość przywileju dostępu jest kategorią nieelastyczną w dół, czyli stosunkowo łatwo 

można osiągnąć jej przyrost, ale jej spadek nie jest możliwy, gdyż zakłada „fizyczne” 

zapomnienie o takim przywileju ze strony zainteresowanych. 

5. Konieczność zrównoważenia rynku poradnictwa jest jako warunkiem koniecznym, ale 

niewystarczającym wystąpienia makroekonomicznej efektywności systemu. Dlatego 

wysokość popytu należy uznać za wielkość wiążącą dla ustalenia wysokości podaży, 

zapewniającej zrównoważenie rynku.  

6. Zrównoważenie zagregowanej (w skali całego kraju) podaży ze zagregowanym popytem nie 

implikuje równowagi na rynkach lokalnych (brak możliwości operacjonalizacji z powodu 

niemożności identyfikacji regionalnej respondentów badania ogólnopolskiego). 

7. Przy ustalonym popycie wyznaczyć można optymalną wysokość podaży usługodawców, przy 

jednoczesnym zapewnieniu minimalizacji kosztów osobowych korpusu prawnego. Tak 

zamierzony cel zrealizować można przy użyciu dobrze rozpoznanego zagadnienia 

programowania matematycznego – tzw. problemu przydziału - które zapewnia minimalizację 

łącznych kosztów realizacji określonego celu ekonomicznego. Zagadnienie to dobrze opisuje 

proces bilansowania podaży z popytem na porady prawne i obywatelskie, przy jednoczesnej 

realizacji klasycznego kryterium makroekonomicznej efektywności. Rozwiązanie optymalne 

uzyskuje się poprzez zastosowanie algorytmu SIMPLEX. 
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8. Po wdrożeniu reformy liczyć należy się z wystąpieniem efektu „pękniętej tamy”.  

9. Kryteria wejścia powinny być uznane za parametry legislacyjne, z możliwością ich 

ewentualnych zmian w przypadku wystąpienia bardzo silnych napięć na rynku nieodpłatnych 

porad prawnych i obywatelskich. 

10. Sprawy wnoszone przez populację beneficjentów, którzy dotychczas byli „uśpieni” w 

dochodzeniu swoich praw, mogą mieć liczne znamiona bezprecedensowości, gdyż nie do 

końca wiadomo w jakim stopniu interesy tej słabej grupy społecznej są normowane 

obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

 

Wnioski empiryczne i techniczne: 

1. Liczebność populacji beneficjentów powinna być wyliczona na podstawie danych GUS, zaś 

poszczególne kategorie dekompozycji popytu ma usługi poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego - na podstawie ogólnopolskiego badania ankietowego, uzupełnionego o 

szereg założeń/informacji dodatkowych. 

2. Praktycznym ograniczeniem dla dyskrecjonalnego ustalania kryteriów dostępu do 

poradnictwa prawno-obywatelskiego jest możliwość zidentyfikowania populacji 

beneficjentów na podstawie ogólnokrajowego badania ankietowego. Jeżeli bowiem dane 

kryterium nie znalazło się na liście pytań ankietowych, wówczas nie ma możliwości jego 

operacjonalizacji, gdyż wyniki badania ankietowego nie dostarczą niezbędnych danych 

reprezentatywnych dla populacji spełniającej takie kryterium. 

3. Obliczenie odpowiednich frakcji beneficjentów według kryteriów znajomości świadomości 

przywileju dostępu oraz kosztów dostępu do usług poradnictwa umożliwia przeprowadzenie 

szacunków wysokości popytu po wdrożeniu reformy. 

4. Ze względu na oczekiwane zmiany wartości parametrów wymienionych w punkcie 3, 

wyznaczyć można alternatywne i realistyczne warianty wysokości oczekiwanego popytu po 

wprowadzeniu reformy. 

5. Przyjęcie pragmatycznego punktu widzenia, że „za jakość trzeba dopłacić” - zamiast 

pryncypialnego, że „jakość jest wartością samą w sobie” – umożliwia włączenie  problematyki 

jakości w ramy analizy ilościowej. 

6. Wykorzystanie danych rynkowych do ustalenie relacji płac w systemie  nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego usuwa wszelką arbitralność w trakcie ustalania 

średniej płacy wszystkich – poza referencyjnym (bazowym) – typów usługodawców. 
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7. W praktyce policzyć można kilka wariantów kosztów ogólnych funkcjonowania systemu 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w zależności od różnej wysokości 

średniej płacy grupy referencyjnej. 

8. Operacjonalizacja umożliwia włączenie do analizy różnorodnych aspektów związanych z 

praktycznym funkcjonowaniem poradni, takich jak:  

a) konieczność zachowania ustalonych proporcji pomiędzy typami usługodawców, 

b) przysługujących przerw w pracy, 

c) innych kosztów wdrożenia reformy. 

 

Rekomendacje: 

1. Unikalną możliwość oceny zmian w poziomach świadomości w zależności od sposobu 

wdrożenia reformy (bez rozgłosu versus intencjonalne i masowe działania promujące i 

nagłaśniające) daje badanie pilotażowe wdrożenia reformy w małej skali, na przykład w dwóch 

zbliżonych uwarunkowaniami   społeczno-ekonomicznymi powiatach. 

2. Należy zachować ostrożność – przynajmniej w początkowej fazie funkcjonowania systemu – w 

dążeniu do rozniecania świadomości uprawnień beneficjentów, tak aby ustawa nie stała się 

„ofiarą własnego sukcesu”. Ustalenie kryteriów dostępu nie powinno być regulowane aktem 

prawnym o wadze ustawy, gdyż ich zmiana byłaby wówczas bardzo utrudniona. 

3. „Wariant talonowy” reformy zakładający wdrożenie reformy w oparciu o istniejącą sieć 

komercyjnych instytucji prawniczych jest ekonomicznie nieefektywny i dlatego nie powinien 

być brany pod uwagę jako opcja wdrożenia reformy. 

4. Wprowadzenie rynku nieodpłatnych porad prawnych doprowadzi w pewnym stopniu do 

zmniejszenia popytu na usługi odpłatne. Dlatego sektor komercyjny powinien partycypować w 

systemie poradnictwa prawno-obywatelskiego, ale jedynie w stopniu zapewniającym pokrycie 

utraconych dochodów z powodu wdrożenia reformy. 

5. Stawki płac korpusu prawniczego zatrudnionego w poradnictwie prawnym i obywatelskim nie 

powinny być wyższe od stawek rynkowych. 

6. System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinien w jak najmniejszym 

stopniu oddziaływać na równolegle funkcjonujący system poradnictwa komercyjnego. W 

konsekwencji, najbardziej efektywnym rozwiązaniem w przypadku przyznawania akredytacji na 

prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest aby korpus prawny stanowili 

pracownicy w jak najmniejszym stopniu związani z dotychczasową działalnością komercyjną. 
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Implementacja i dalsze badania 

Na podstawie danych zastanych nie jest możliwa w pełni metodycznie poprawna implementacja, 

gdyż w badaniach ankietowych nie sformułowano adekwatnych pytań, na podstawie których można 

byłoby  ustalić wartości wszystkich parametrów operacjonalizacji. Jednakże pomimo tych słabości 

można podjąć próbę wykonania adekwatnych obliczeń, pod warunkiem przyjęcia dodatkowych 

założeń upraszczających (po stronie popytowej) oraz przeprowadzenia uzupełniających badań 

eksperckich (po stronie podażowej).  

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności danych w kontekście proponowanej opercajonalizacji 

zawarto w załączniku do opracowania głównego. Tam również sformułowano liczne uwagi, których 

celem było określenie faktycznych możliwości pomiaru adekwatnych parametrów jedynie na 

podstawie informacji zastanych. Jednakże w odniesieniu do licznych zmiennych trzeba będzie przyjąć 

arbitralne założenia. Arbitralność tę można – jak należy przypuszczać - ograniczyć korzystając z 

doświadczeń innych krajów: wymagać to będzie dodatkowej kwerendy literaturowej ze szczególnym 

uwzględnieniem ilościowych aspektów związków. Należy także wyraźnie podkreślić, iż szereg 

parametrów operacjonalizacji ma charakter wtórny względem dyskrecjonalnych założeń natury 

prawno-proceduralnej. Takie czynniki, jak kryteria dostępu, podział przedmiotowy usług, podział 

podmiotowy usługodawców, wycena jednostkowych kosztów (pracochłonności) poszczególnych 

typów porad, itp. są względem proponowanej operacjonalizacji zmiennymi egzogenicznymi.  

W świetle poczynionych uwag konieczne będzie sięgnięcie po następujące źródła informacji: 

a. przetworzone dane zastane, w szczególności adekwatnie zakodowane wyniki 

ogólnopolskiego badania ankietowego, 

b. oficjalne dane GUS, 

c. uzupełniające dane z badania eksperckiego, dotyczącego jednostkowych 

pracochłonności według podziału przedmiotowego usług oraz podziału 

podmiotowego usługodawców, 

d. kwerenda literatury obcej w poszukiwaniu kwantyfikowalnych odpowiedzi na pytania 

dotyczące brakujących parametrów operacjonalizacji.  

Ramy dalszych prac związanych z implementacją są zatem bardzo szerokie i wielowątkowe oraz 

wymagają znacznych nakładów pracy. Gdyby implementacja miała również objąć kwestie szacunku 

pełnych kosztów wdrożenia reformy – w odróżnieniu od kosztów osobowych korpusu prawniczego – 

wówczas niezbędne nakłady musiałyby ulec znaczącemu powiększeniu. W przypadku zaś podjęcia 

próby szacunku efektów zewnętrznych wdrożenia reformy, trudno nawet określić skalę koniecznych 
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działań, gdyż aspekty te zostały – niestety -  całkowicie zignorowane w przeprowadzonych 

ankietowych badaniach diagnostycznych. 

 

Podmioty świadczące poradnictwo prawne - wnioski 

 

Analiza podmiotów świadczących poradnictwo wskazuje, że: 

1. Nie ma jednego systemowego rozwiązania, a poradnictwo z perspektywy instytucjonalnej 

wykazuje wysoki poziom rozproszenia. Różnice w podmiotach uniemożliwiające traktowanie 

poradnictwa jako jednolitego systemu oparte są na: 

 różnicach wynikających ze struktury i podmiotowości prawnej, 

 sprzecznościach w sposobie gromadzenia i analizy danych empirycznych, 

 braku jednolitych standardów. 

2. W rzeczywistości instytucjonalnej Polski możemy kategoryzować podmioty świadczące 

poradnictwo według następujących przykładowych dychotomii: 

a) Podmioty wyspecjalizowane vs. niewyspecjalizowane – specjalizacja zwykle dotyczy 

tematyki udzielanych porad i kategorii osób, którym pomoc przysługuje. Linie podziały 

przebiegają nie tylko pomiędzy różnymi podmiotami, ale również w ramach samych 

podmiotów. Przykładowo, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) 

udzielające porad w ramach prowadzonych siebie biur mogą specjalizować się w pomocy 

tylko i wyłącznie kierowanej do kobiet, osób dyskryminowanych, uchodźców, itp. 

Mianem wyspecjalizowanych możemy określić również Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, które udzielają pomocy osobom spełniającym pewne określone 

warunku. Inne wyspecjalizowane podmioty to na przykład: Federacja Konsumentów, 

Rzecznik Praw Pacjenta, czy Rzecznik Praw Ubezpieczonych. Z kolei niewyspecjalizowane 

podmioty to te zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich i dofinansowane w 

ramach PO KL. Dostęp do porad prawnych w ramach podanych podmiotów obejmuje 

szersze grupy społeczne. Również tematyka porad nie jest ograniczona tylko do 

specyficznych problemów.  

b) Podmioty publiczne vs. niepubliczne – podział wynikający z różnic ustanowionych w 

prawie. Działalność poradnicza podmiotów publicznych wynika pośrednio albo 

bezpośrednio z przepisów ustawowych. Przykładem podmiotów, gdzie działalność 

poradnicza wynika bezpośrednio z przepisów ustawy są Ośrodki Pomocy Społecznej i 
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Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które na mocy ustawy o pomocy społecznej 

świadczą obywatelom wyspecjalizowaną pomoc, w skład której wchodzą porady prawne 

realizowane przez prawnika. Z kolei przykładem podmiotu publicznego, którego 

działalność poradnicza wynika z innych aktów prawnych niż ustawa, to prokuratura. 

Podmioty niepubliczne nie mają ustawowo zapisanego poradnictwa. Poradnictwo 

prawne może być określone w celach statutowych danej organizacji, która dzięki 

własnym zasobom ludzkim i ekonomicznym stara się je realizować. Podmiotami 

niepublicznymi w prezentowanej dychotomii są przede wszystkim organizacje 

pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.  

3. Nie istnieje uwspólniony system gromadzenia i analizowania danych empirycznych. Jedyna 

możliwość porównania danych ogranicza się wyłącznie do liczby udzielonych porad. Każdy z 

analizowanych podmiotów udzielających porad prawnych lub obywatelskich dysponuje (albo 

nie) własną logiką przetwarzania danych. Przykładowo, ogólnodostępne dane ze strony 

Federacji Konsumentów dotyczą spraw z podziałem na rodzaj działań i interwencji 

powziętych ze strony FK,  z kolei w sprawozdaniach z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 

możemy zapoznać się ze strukturą skarg i udzielanych porad przez PIP. Logika i system 

gromadzenia danych w niektórych z analizowanych podmiotów wynika poniekąd ze struktury 

danego podmiotu: na przykład sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Ubezpieczonych są 

nieporównywalne pod względem jakościowym do spraw rozpatrywanych przez 

Stowarzyszenie Konsumentów. Brakuje jednolitego systemu gromadzenia i informacji o 

problemach obywateli w skali całego kraju, który uwzględnia różnice w specyfice niektórych 

instytucji udzielających porad. System tego typu mógłby zostać z pożytkiem wykorzystaniu 

nie tylko w procesie uczenia się i adaptacji do aktualnej sytuacji społecznej przez 

funkcjonujący model systemowego poradnictwa, ale dodatkowo stanowiłby praktycznie 

źródło informacji o obywatelach mających istotne problemy w swoim życiu. Są to informacje 

mające wysoką wartość w procesie tworzenia różnych polityk na szczeblu krajowym i 

samorządowym przez instytucje publiczne oraz społeczne. 

4. Nie istnieje jeden zbiór standardów, którego przestrzegać muszą wszystkie podmioty 

świadczące poradnictwo. Niektóre z organizacji, takie jak kliniki prawa zrzeszone w Fundacji 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych, czy biura porad obywatelskich zrzeszone w Związku Biur 

Porad Obywatelskich wypracowały własne zasady i reguły udzielania porad. Wciąż brakuje 

systemowego rozwiązania wprowadzającego jednolite standardy, do przestrzegania których 

byłyby zobowiązane wszystkie podmioty.   

Dane dotyczące liczby udzielonych porad wskazują, że najwięcej porad (i pomocy prawnej) w 2011 r. 

udzieliła Federacja Konsumentów, Biura Porad Prawnych i Obywatelskich finansowane w ramach PO 
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KL, Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich oraz Rzecznik Praw 

Pacjenta. Generalnie pomoc udzielana przez podmioty niepubliczne była większa od tej udzielone 

przez podmioty publiczne (rzecznicze).  

W analizie zastanych danych empirycznych pojawił się problem z interpretacją danych pochodzących 

ze strony Polskiej Inspekcji Pracy i Instytucji Pomocy Społecznej (OPSy, PCPRy). W przypadku PIP dane 

empiryczne przedstawiane były jako liczba rodzajów problemów, z którymi stykają się klienci PIP w 

swoim życiu. W efekcie Państwowa Inspekcja Pracy interweniowała w ramach ponad miliona 

problemów  rocznie – jest to wyniki znacząco przeszacowany i nie pokazuje prawdziwego obrazu 

poradnictwa w jej ramach.  

Jeśli chodzi o Instytucje Pomocy Społecznej, to dane pokazują liczbę rodzin i osób w rodzinach, które 

uzyskały pomoc specjalistyczną, czyli prawną, psychologiczną lub rodzinną. Sposób gromadzenia 

danych nie przewiduje oddzielnego potraktowania danych o poradach prawnych, pomocy 

psychologicznej i rodzinnej. Stąd też interpretacja wyników może być obarczona istotnym błędem – 

nie jesteśmy w stanie ocenić jaki udział w pomocy ogółem miała tylko pomoc prawna. 

 

 

Analiza porównawcza zagranicznych modeli systemów pomocy prawnej - wnioski 

 

Analiza porównawcza zagranicznych modeli systemów pomocy prawnej pokazuje różnorodność 

krajowych rozwiązań w tej dziedzinie. W analizie zostały wzięte pod uwagę takie elementy jak: 

struktura instytucjonalno – organizacyjna, beneficjenci i kryteria dostępu do pomocy prawnej oraz 

zasady finansowania pomocy prawnej. 

Cechą wspólną poszczególnych systemów jest fakt, iż dostęp do nieodpłatnej mają osoby znajdujące 

się w trudnej sytuacji finansowej. W tym kontekście pojawiają się rozważania w dwóch istotnych 

kwestiach: kryteria dostępu do pomocy prawnej oraz zasady finansowania pomocy prawnej. 

Głównym kryterium dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, choć nie jedynym, jest kryterium 

finansowe. Poszczególne systemy pomocy prawnej  biorą również pod uwagę takie czynniki jak: 

zasadność prowadzenia sprawy, korzystanie ze świadczeń socjalnych, ubieganie się o nadanie statusu 

uchodźcy czy też pozbawienie wolności. Co do zasady, koszty pomocy prawnej pokrywane są przez 

państwo, ale większość krajowych ustawodawstw wprowadza tzw. partycypację w kosztach. 

Umożliwia to otrzymanie pomocy prawnej przez osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji 
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finansowej, lecz  mimo to nie kwalifikują się do całkowitego sfinansowania pomocy prawnej przez 

państwo.  Dzięki swojemu udziałowi w kosztach, osoba jest w stanie uzyskać pomoc prawną w myśl 

przepisów o pomocy prawnej. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, bowiem dopuszczając pewnego 

rodzaju elastyczność, pomoc prawna ma możliwość dotarcia do większej grupy odbiorców. Ważna 

jest tutaj rola instytucji do spraw organizowania i administrowania systemem pomocy prawnej 

powoływanych przez państwo, bowiem ich nadzór nad działaniami podejmowanymi w ramach 

pomocy prawnej umożliwia na sprawne dostosowywanie systemu do realnych i bieżących potrzeb 

społeczeństwa. Przykładem tego rodzaju instytucji jest holenderskie Legal Aid Board. 

Koszty pomocy prawnej mogą być pokrywane: z budżetu określonego przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, z budżetów lokalnych lub regionalnych, z darowizn oraz innych legalnych źródeł 

(Chorwacja), z budżetów samorządów prawniczych (Francja), z dotacji uniwersyteckich (ruch kliniczny 

w RPA). 

Istotne różnice są  widoczne w przypadku organizacji systemu pomocy prawnej. Kraje takie jak Anglia 

czy Holandia charakteryzują się rozwiniętym ustawodawstwem w zakresie systemu pomocy 

przedsądowej, podczas gdy kraje tak jak Chorwacja czy Ukraina kładą większy nacisk na prawne 

uregulowanie dostępu do pomocy prawnej na etapie sądowym. Kolejnym aspektem, który zostaje 

poruszony w analizie, jest kwestia podmiotów świadczących pomoc prawną. Regulacje niektórych 

krajów uprawniają do tego wyłącznie wykwalifikowanych prawników, a inne zaś obok prawników 

dopuszczają tzw. paralegals, czyli osoby wyszkolone do udzielania tego rodzaju pomocy, lecz nie 

posiadające wyższego wykształcenia prawniczego. Ma to również związek z tym, że świadczenie 

pomocy prawnej w niektórych krajach spoczywa wyłącznie w rękach samorządów prawniczych, zaś 

część systemów, jak np.: angielski, holenderski czy południowoafrykański posiada rozwiniętą 

strukturę obejmującą również organizacje pozarządowe, uniwersyteckie poradnie prawne oraz 

punkty obsługi prawnej, gdzie pomoc ta świadczona jest przez osoby bez wykształcenia prawniczego. 

Ciekawym rozwiązaniem w zakresie dostępu do pomocy prawnej są rozwiązania np. niemieckie i 

szwedzkie wprowadzające dobrowolne ubezpieczenia pokrywające koszty pomocy prawnej. 

Wykupowanie ubezpieczeń pokrywających koszty usług prawnych w tych krajach jest zjawiskiem o 

charakterze powszechnym, jednakże jego brak nie wyłącza możliwości dostępu do pomocy prawnej 

świadczonej przez państwo. 

Analiza porównawcza zagranicznych modeli systemów pomocy prawnej pokazuje jak funkcjonuje 

ustawodawstwo innych państw w zakresie dostępu do pomocy prawnej oraz umożliwia przyjrzenie 

się doświadczeniom i dobrym praktykom zagranicznym. Pozwala również dostrzec polskie braki w tej 

dziedzinie oraz problemy, którym musi sprostać polski ustawodawca. Po pierwsze, chodzi tu o brak 
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ustawy traktującej kompleksowo kwestię nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce. Po drugie, duże rozproszenie podmiotów świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne i 

obywatelskie. Po trzecie, aktualnie obowiązujące przepisy w znacznie większym stopniu skupiają się 

na regulowaniu zagadnienia pomocy prawnej na etapie sądowym i przede wszystkim w zakresie 

prawa karnego. Nie mniej istotny jest brak wiedzy obywateli o przysługujących im możliwościach w 

zakresie uzyskania pomocy prawnej. 

  

Analiza wybranych polskich, europejskich oraz międzynarodowych przepisów 

prawa dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz standardów 

konstytucyjnych – wnioski 

 

Polskie ustawodawstwo w zakresie dostępu do pomocy prawnej charakteryzuje się z jednej strony 

brakiem jednej ustawy regulującej to zagadnienie w sposób kompleksowy, a z drugiej strony 

obecnością wielu przepisów prawnych rozproszonych w wielu ustawach. 

Ważne miejsce, w omawianej kwestii, zajmuje Konstytucja RP wyznaczająca podstawowe standardy, 

które muszą zostać spełnione przez państwo. Do tych standardów możemy zaliczyć: przyrodzoną i 

niezbywalną godność człowieka (art. 30); zasadę równości (art. 32); prawo do zabezpieczenia 

społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po 

osiągnięciu wieku emerytalnego oraz w razie pozostawania bez pracy nie z własnej woli i nie mając 

innych środków utrzymania (art. 67); prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania 

przysługujące każdemu, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, co oznacza w 

szczególności możliwość wyboru obrońcy lub korzystania na zasadach ogólnych z obrońcy z urzędu 

(art. 42 ust. 2); prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 

przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45); zakaz zamykania drogi do sądu (art. 

77 ust. 2); prawo do równej ochrony własności i innych praw majątkowych (art. 64 ust. 2); prawo do 

zaskarżania orzeczeń wydawanych w pierwszej instancji (art. 78). Budowanie systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego musi uwzględniać je, aby dostęp do prawa i wymiaru 

sprawiedliwości był rzeczywiście efektywnym prawem. 

Polskie przepisy prawne dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej można najczęściej odnaleźć je w 

przepisach z zakresu procedur: karnej, cywilnej, administracyjnej, dotyczącej sporów 

transgranicznych oraz działań podejmowanych przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepisy te 

dotyczą pomocy prawnej świadczonej na etapie sądowym.  
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W przypadku pomocy prawnej dostarczanej na etapie przedsądowym, jedną z ważniejszych ustaw 

jest ustawa o pomocy społecznej, która stanowi, iż formą pomocy społecznej jest tzw. poradnictwo 

specjalistyczne, które obejmuje m.in. świadczenie poradnictwa prawnego i rodzinnego. Do ustawy o 

pomocy społecznej nawiązują ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym.   

Na tle pozostałych przepisów prawnych, ustawa o pomocy społecznej wydaje się w zasadzie jedynym 

aktem prawnym, który wprost stanowi, iż osobom w trudnej sytuacji życiowej należy się pomoc 

prawna, a zwrot „poradnictwo prawne” sugeruje, iż nie chodzi tu wyłącznie o pomoc świadczoną na 

etapie sądowym, ale również na etapie przedsądowym. 

Pozostałe przepisy (z wyłączeniem przepisów procesowych) znajdują się najczęściej w ustawach 

specjalistycznych, m.in.: o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terenie RP,  o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ,o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej,  o radcach i adwokaturze, o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach 

cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu 

ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania, prawo o ustroju sądów 

powszechnych, o świadku koronnym, o postępowaniu w sprawach nieletnich, o sejmowej komisji 

śledczej. Ustawy te bardzo często mówią dosyć ogólnie o pomocy, jaka przysługuje osobom w danej 

sytuacji, ale należy uznać, iż chodzi również tu o pomoc prawną, bowiem tylko kompleksowe 

podejście do pojęcia pomocy sprawia, iż nie jest to jedynie fikcyjny zapis ustawowy. 

Krótka analiza polskiego prawa pokazuje wyraźnie braki w zakresie polskiego ustawodawstwa 

dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie tylko jest to brak jednej ustawy odnoszącej się 

kompleksowo do pomocy prawnej, ale również ogromne rozproszenie przepisów prawa i brak 

poświęcenia większej uwagi zagadnieniu pomocy przedsądowej obejmującego poradnictwo i 

informację prawną. Wyjątek stanowi w tym zakresie ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w 

sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie 

pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania, której 

uchwalenie jest konsekwencją obowiązkowej implementacji unijnej dyrektywy Rady 2003/8/WE z 

dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach 

transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy 

prawnej w sporach o tym charakterze. 

Analiza wybranych przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego pokazuje, iż zagadnienia 

związane z pomocą prawną leżą w orbicie zainteresowań wielu organizacji, zarówno o regionalnym, 

jak i globalnym zasięgu. Przepisy znajdują się w wielu aktach prawnych, które różnią się od siebie pod 
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względem mocy wiążącej państwa członkowskie. Z jednej strony mogą to dokumenty stanowiące 

twarde prawo, wiążące rządy państw członkowskich, jak np. MPPOiP ONZ, a z drugiej strony są 

również obecne w dokumentach, które w żaden sposób nie mają mocy wiążącej, jak np. zalecenia RE, 

a ich realizacja czy przestrzeganie jest jedynie wyrazem dobrej woli władz państw członkowskich. Na 

gruncie polskiego prawa, wydaje się, iż najważniejszą rolę mogą odegrać przepisy unijne, bowiem 

stanowią one integralną część prawa polskiego. Po stronie krajów państw członkowskich UE leży 

obowiązek implementacji postanowień dyrektyw unijnych, czego wyrazem jest przyjęcie przez Polskę 

ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed 

wszczęciem takiego postępowania. 

Kolejnym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku analizy przepisów europejskich i międzynarodowych, 

jest fakt, iż w głównej mierze dotyczą one pomocy prawnej w sprawach karnych, zaś w pozostałych 

przypadkach ( w sprawach cywilnych) najczęściej  bywa, iż konieczność przyznania pomocy prawnej 

przez odpowiednie organy władzy państwowej jest efektem szerszej interpretacji. Dokonuje jej 

najczęściej międzynarodowy organ sądowy. Dużą rolę odgrywa tutaj Europejski Trybunał Praw 

Człowieka i jego linia orzecznicza w tej kwestii. 

 

Standardy w poradnictwie prawnym i obywatelskim – wnioski 

 

Rozważania na temat standardów w poradnictwie prawnym i obywatelskim otwiera kwestia 

ustalenia definicji pojęcia „standardu”, które może być rozumiane dwojako: po pierwsze może być 

rozumiany jako pewien poziom usług lub towarów, czyli pewne bezwzględne minimum; po drugie 

może być rozumiany jako „typowy i przeciętny model czegoś”, czyli pewne typowe zachowanie. Są to 

różnice, które są widoczne w określaniu pojęcia standardu przez pracowników poszczególnych 

instytucji, co również może utrudniać dyskusję na temat standardów w poradnictwie prawnym i 

obywatelskim.  

Kolejnym wnioskiem, jaki wypływa z analizy dostępnych materiałów dotyczących standardów w 

poradnictwie na świecie i w Polsce,  jest fakt, iż dominuje zdecydowanie refleksja nad standardami 

dotyczącymi kwalifikowanej pomocy prawnej (badania, zbiory zasad itp.) i są trudności z identyfikacja 

standardów w poradnictwie pozasądowym.  

Szczególnie ważne jest również wyodrębnienie powodów jasnego określania standardów w 

poradnictwie prawnym i obywatelskim: 
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• po pierwsze, istotne jest jasne określenie prawa obywateli do otrzymania usługi o 

określonej jakości, co może skutkować przyznaniem obywatelom roszczenia do o 

dostarczanie pomocy prawnej z zachowaniem określonej jakości; 

• po drugie, dlatego, że należy dążyć by usługa, do której otrzymania dano 

obywatelom prawo, były takiej samej jakości i ilości dla każdego korzystającego 

lub chcącego z niej skorzystać; 

• po trzecie, istotna jest ewaluacyjna i kontrolna funkcja standardów, bowiem 

opracowanie standardów świadczenia pomocy prawnej oznacza konieczność 

wypracowania mechanizmów kontroli i oceny ich stosowania; 

• po czwarte, dzięki istnieniu standardów wiadomo dokładnie, za jaką usługę płaci 

Skarb Państwa. 

Niemniej istotnym zagadnieniem, które zostało omówione, dotyczy typów standardów 

funkcjonujących w poradnictwie prawnym i obywatelskim standardów. Wyróżniono 3 typy 

standardów, istotnych z punktu widzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego, biorąc pod uwagę 

takie czynniki jak: kto tworzy dany standard; kiedy są tworzone i po co; co określają; stopień 

szczegółowości; stopień kontroli, skutki nieprzestrzegania oraz przykłady. Określenie typów 

standardów jest istotne z punktu widzenia celów jakim mają służyć w kontekście świadczonego 

poradnictwa. 

 

Polskie i zagraniczne instytucje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie – 

wnioski 

 

W raporcie dotyczącym Analizy Danych Zastanych zostały opisane polskie i zagraniczne instytucje, 

których różnorodne działania mają służyć wsparciu poradnictwa. Działaniami podejmowanymi przez 

instytucje zagraniczne są m.in.: organizowanie konferencji międzynarodowych poświęconych 

poradnictwu, publikacje naukowe i artykuły, wspieranie krajowych systemów pomocy prawnej i 

ruchu Pro Bono prawników, raporty dotyczące efektywności systemów pomocy prawnej,  realizacja 

projektów w zakresie wzmacniania świadomości prawnej i ich monitoring czy też prowadzenie prac 

badawczych przez ekspertów w ramach wydziału prawa. Pośród zagranicznych instytucji 

wspierających wymienione zostały: International Legal Aid Group, the Global Network for Public 

Interest Law (PILnet), Open Society Justice Initiative, the European Commission for the Efficiency of 

Justice (CEPEJ), Citizens Advice International, Tilburg Institute for Interdiciplinary Studies of Civil Law 
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and Conflict Resolution Systems w ramach wydziału prawa na Uniwersytecie w Tilburgu, NAMATI – 

Innovations in Legal Empoerment. 

Opisane zostały również polskie instytucje wspierające nieodpłatne poradnictwo prawne I 

obywatelskie, z doświadczeń których należy również czerpać, szukając najbardziej optymalnych 

rozwiązań dla polskiego modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Opisane zostały: 

 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych , która oprócz finansowania uniwersyteckich 

poradni prawnych, koordynuje ich działalność oraz wyznacza standardy, prowadzi działania 

informacyjne skierowane do innych instytucji oraz środowisk prawniczych czy też wspiera 

ruch Pro Bono prawników w Polsce; 

 Instytut Spraw Publicznych, który wraz z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności realizuje 

Program „Obywatel i Prawo”, którego głównym celem jest poszerzanie i ułatwianie 

obywatelom dostępu do pomocy prawnej oraz pomoc obywatelom w korzystaniu ze swoich 

praw; 

 Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zajmujący się problematyką dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej. W ramach swojej działalności stworzył bibliotekę, która zawiera dorobek 

kilkunastu lat pracy rządów i organizacji pozarządowych nad reformą dostępu do 

nieodpłatnej pomocy prawnej; 

 Związek Biur Porad Obywatelskich będący ogólnopolskim stowarzyszeniem biur porad 

obywatelskich, które wypracowało własne standardy poradnictwa; 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, której działalność w zakresie poradnictwa ma trojaki 

wymiar: po pierwsze, działania na rzecz reformy; po drugie, działania w ramach nieformalnej 

koalicji organizacji pozarządowych; po trzecie, świadczenie pomocy prawnej przez 

prawników Fundacji. 

 W analizie wzięto również pod uwagę rolę samorządów adwokackiego i radcowskiego, których 

działania na rzecz nieodpłatnej pomocy prawnej są warte uwagi. Są to takie działania jak: 

zaangażowanie w ruch Pro Bono prawników, organizowanie dni bezpłatnych porad prawnych, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi, uniwersyteckimi poradniami prawnymi itp. Podkreślanie 

znaczenia środowisk prawniczych ma szczególne znaczenie dla budowanego polskiego modelu 

pomocy prawnej, gdyż od tej grupy zależy w głównej mierze to jak w praktyce funkcjonuje system 

pomocy prawnej. 

 


