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Anna Wojakowska-Skiba
Dyrektor Programowy
w Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci

Wstêp
Celem Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych od 2002 roku, jest
wspieranie organizacji pozarz¹dowych udzielaj¹cych bezp³atnych, specjalistycznych informacji prawnych i porad obywatelskich, a przez to zapewnienie
pomocy w trudnych sytuacjach ¿yciowych osobom indywidualnym, zw³aszcza z grup spo³ecznie marginalizowanych i z ma³ych miejscowoœci.
W ramach pierwszej edycji programu, realizowanej w latach 2002–2003,
dofinansowano 22 projekty spo³eczne (spoœród 192 zg³oszonych). By³y one
realizowane na terenie ca³ej Polski (miêdzy innymi w Starachowicach, Koninie, £om¿y, Nowym S¹czu, Krakowie) i wœród ró¿norodnych grup spo³ecznych (ofiar przemocy, osób bezrobotnych, pacjentów instytucji psychiatrycznych, ludnoœci romskiej w trudnej sytuacji ¿yciowej, cz³onków rodzin zagro¿onych patologi¹ czy osób niepe³nosprawnych). W wyniku realizacji 22 projektów stworzono 85 nowych oœrodków poradnictwa, zaanga¿owano do wspó³pracy ponad 500 wolontariuszy, przeprowadzono ponad 300 szkoleñ i treningów dla osób zajmuj¹cych siê poradnictwem, wydano 20 specjalistycznych
publikacji itp. Dziêki temu z porad skorzysta³o ponad 30 tysiêcy osób. Ponadto, wspó³praca pomiêdzy beneficjentami konkursu grantowego – animowana
przez Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich – zaowocowa³a miêdzy innymi:
przygotowaniem ogólnodostêpnej internetowej bazy danych o pozarz¹dowych organizacjach poradniczych (w tym bazy ekspertów i wydawnictw); wymian¹ informacji i zapocz¹tkowaniem wspólnych dzia³añ w zakresie us³ug
œwiadczonych dla ró¿nych grup spo³ecznych; wspó³dzia³aniem z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie monitorowania problemów prawnych
obywateli oraz wspólnymi dzia³aniami rzeczniczymi.
W drugiej edycji programu, realizowanej od roku 2005 do po³owy roku
2006, równolegle z konkursem grantowym prowadzono prace Rady Ekspertów. W ramach konkursu grantowego dofinansowano 28 projektów (spoœród

8

Anna Wojakowska-Skiba

130 zg³oszonych), z czego 16 w zakresie prowadzenia oraz podnoszenia jakoœci bezp³atnej, specjalistycznej informacji i poradnictwa prawnego dla œciœle
okreœlonych grup beneficjentów (na przyk³ad osób niepe³nosprawnych, bezdomnych, osób przebywaj¹cych w zak³adach karnych i ich rodzin, studentów,
mniejszoœci narodowych, osób dyskryminowanych o odmiennej orientacji seksualnej), a 12 w zakresie prowadzenia oraz podnoszenia jakoœci ogólnodostêpnego, bezp³atnego poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej dla
szerokiego grona osób indywidualnych. Z kolei w ramach prac Rady Ekspertów zdefiniowano podstawowe bariery w dostêpie obywateli do pomocy prawnej. Okreœlono równie¿ podstawowe kierunki dzia³añ w celu ich zlikwidowania – sta³y siê one przedmiotem czterech projektów pilota¿owych organizacji pozarz¹dowych. Realizacjê programu objê³a patronatem prasowym „Gazeta Prawna”, która w ramach programu zorganizowa³a na swoich ³amach debatê
publiczn¹ na temat ograniczeñ dostêpu obywateli do pomocy prawnej.
W czerwcu 2006 roku uruchomiono trzeci¹ edycjê Programu „Obywatel
i Prawo”, stanowi¹c¹ kontynuacjê dzia³añ realizowanych w ramach dwóch poprzednich edycji. Jej celem jest dalsze poszerzanie i usprawnianie dostêpu
obywateli w ma³ych spo³ecznoœciach, w tym z grup spo³ecznie marginalizowanych, do pomocy prawnej. Ma ona zapewniæ pozarz¹dowym organizacjom
poradniczymi finansowe i merytoryczne wsparcie ich dzia³añ poprzez konkurs
grantowy. Ponadto, ma umo¿liwiæ Radzie Ekspertów rozwiniêcie i upowszechnienie w innych spo³ecznoœciach rozwi¹zañ systemowych, zwiêkszaj¹cych
dostêp obywateli do informacji i pomocy prawnej realizowanych pilota¿owo
w drugiej edycji oraz ewentualn¹ realizacjê przez Radê Ekspertów nowych
przedsiêwziêæ zgodnych z celem programu.
Problemy le¿¹ce u podstaw uruchomienia programu w 2002 roku s¹ wci¹¿
aktualne. Znacz¹ca czêœæ spo³eczeñstwa potrzebuje bezp³atnej, specjalistycznej pomocy w rozwi¹zywaniu problemów natury prawnej i w wychodzeniu
z trudnych sytuacji ¿yciowych – problemów mieszkaniowych, rodzinnych,
zwi¹zanych z prac¹ lub bezrobociem, ubezpieczeniem spo³ecznym, pomoc¹
spo³eczn¹ i zdrowiem czy wymiarem sprawiedliwoœci. Na bezradnoœæ tej czêœci obywateli wzglêdem prawa wp³ywa miêdzy innymi niespójnoœæ i z³o¿onoœæ obowi¹zuj¹cego systemu prawnego, zaniedbania edukacyjne spo³eczeñstwa (w tym brak podstawowej edukacji prawnej) oraz ograniczenia w dostêpie do bezp³atnej pomocy prawnej. W tym kontekœcie istnienie i rozwój systemu bezp³atnej pomocy i informacji prawnej dla obywateli s¹ jednoczeœnie
koniecznoœci¹ i szans¹. W takim nieformalnym systemie dzia³a oko³o 200
organizacji pozarz¹dowych.
Na podstawie doœwiadczeñ pierwszej i drugiej edycji Programu „Obywatel i Prawo” mo¿na wnosiæ, ¿e efektywne zwiêkszenie dostêpu obywateli do
bezp³atnej pomocy prawnej œwiadczonej poprzez inicjatywy obywatelskie
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wymaga zapewnienia im wsparcia merytorycznego i finansowego. Nieodzowna wydaje siê wymiana informacji i upowszechnianie dobrych praktyk
wspó³pracy organizacji poradniczych z ich kluczowymi partnerami: szko³ami
wy¿szymi (na przyk³ad poprzez wolontariat studentów prawa w organizacjach
pozarz¹dowych), samorz¹dem lokalnym (na przyk³ad poprzez wspó³pracê
przy rozwi¹zywaniu lokalnych problemów, przekazywanie lokali i œrodków
finansowych na prowadzenie dzia³alnoœci) czy samorz¹dami zawodów prawniczych (na przyk³ad poprzez promocjê pracy pro bono prawników lub praktyki aplikantów w organizacjach pozarz¹dowych). Potrzebna jest tak¿e wspó³praca organizacji z Ministerstwem Sprawiedliwoœci w celu wspólnego wypracowania jak najefektywniejszych rozwi¹zañ w zakresie dostêpu obywateli do
pomocy prawnej oraz zapewnienia organizacjom poradniczym dofinansowania ze œrodków bud¿etu pañstwa w celu lepszego i szerszego dzia³ania. Stabilne finansowanie jest bowiem szans¹ na podniesienie jakoœci us³ug i poszerzenie krêgu odbiorców korzystaj¹cych z pomocy organizacji poradniczych.
Now¹ perspektywê otworzy³y w tym wzglêdzie fundusze europejskie. Organizacje poradnicze mog¹ ju¿ czêœæ swoich dzia³añ sfinansowaæ z Funduszy Strukturalnych UE na lata 2004–2006, pod warunkiem jednak, ¿e swoj¹ ofertê skieruj¹ do okreœlonych grup spo³ecznych, na przyk³ad osób bezrobotnych czy kobiet. Planowane jest dofinansowanie dzia³añ organizacji z tych œrodków w latach 2007–2013, nadal jednak bêd¹ musia³y byæ powi¹zane z rynkiem pracy
czy integracj¹ spo³eczn¹. Aktualnie jednym z podstawowych (choæ niewystarczaj¹cym) Ÿróde³ wsparcia organizacji poradniczych, uwzglêdniaj¹cym specyfikê ich dzia³ania, pozostaj¹ œrodki wspó³pracuj¹cych ze sob¹ programów
„Edukacji Prawnej” Fundacji im. Stefana Batorego i „Obywatel i Prawo”
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Instytut Spraw
Publicznych.

Agata Winiarska

Konkurs grantowy
– cele, realizacja, rezultaty
Cele
Cel konkursu grantowego Programu „Obywatel i Prawo II” nawi¹zywa³
do ogólnego celu programu, jakim by³o poszerzanie i usprawnianie dostêpu do
pomocy prawnej obywateli w ma³ych spo³ecznoœciach, w tym z grup spo³ecznie marginalizowanych. Konkurs grantowy mia³ za zadanie wspieraæ organizacje udzielaj¹ce bezp³atnej informacji prawnej oraz oferuj¹ce poradnictwo
prawne i obywatelskie dla osób indywidualnych.

Realizacja
Do konkursu mog³y przystêpowaæ organizacje pozarz¹dowe i szko³y wy¿sze, wybieraj¹c jedn¹ z dwóch œcie¿ek:
1) prowadzenie oraz podnoszenie jakoœci bezp³atnej, specjalistycznej informacji i poradnictwa prawnego dla œciœle okreœlonych grup beneficjentów
(na przyk³ad osób niepe³nosprawnych, upoœledzonych umys³owo, imigrantów, ofiar przestêpstw i przemocy, pacjentów i osób chorych, rodzin
osób zaginionych, bezrobotnych itd.)
2) prowadzenie i podnoszenie jakoœci ogólnodostêpnego, bezp³atnego poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej dla szerokiego grona osób
indywidualnych.
Mo¿liwa wysokoœæ dotacji dla organizacji aplikuj¹cych samodzielnie wynosi³a do 40 000 z³, a dla koalicji organizacji do 100 000 z³.
Program grantowy „Obywatel i Prawo” zosta³ og³oszony 15 lutego 2005
roku. W ramach promocji informacje o konkursie podano na stronach internetowych Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci i Instytutu Spraw Publicznych. Og³oszenie o konkursie ukaza³o siê tak¿e 15 lutego 2005 roku w „Rzeczpospolitej” oraz portalu organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl. Bezpoœrednio do organizacji zajmuj¹cych siê poradnictwem prawnym wys³ano ponad
200 zaproszeñ do sk³adania wniosków. Odby³y siê tak¿e dwa spotkania
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informacyjne na temat konkursu dla organizacji zainteresowanych z³o¿eniem
aplikacji.
Ostatnim dniem przyjmowania wniosków by³ 31 marca 2005 roku.
Ogó³em wp³ynê³o 130 wniosków: 114 zg³osi³y pojedyncze organizacje, 16 zaœ
– sieci lub koalicje kilku organizacji. Do œcie¿ki I aplikowa³y 74 organizacje
(z czego 10 sieci/koalicji organizacji), do II zaœ – 56 organizacji (z czego 6 sieci/koalicji organizacji). Najwiêcej wniosków nap³ynê³o z województw mazowieckiego, œl¹skiego i pomorskiego.
Tabela 1. Z³o¿one wnioski grantowe – rozk³ad wed³ug regionów
Liczba organizacji

Procent wszystkich
aplikuj¹cych

Dolnoœl¹skie

6

5

Kujawsko-Pomorskie

5

4

Lubelskie

6

5

Lubuskie

1

1

£ódzkie

9

7

Ma³opolskie

6

5

Mazowieckie

27

21

Opolskie

1

1

Podkarpackie

8

6

Podlaskie

7

5

Pomorskie

14

11

Œl¹skie

17

13

Œwiêtokrzyskie

1

1

Warmiñsko-Mazurskie

4

3

Wielkopolskie

8

6

Region

Zachodniopomorskie

10

8

Ogó³em

130

100

W wyniku prac Komisji Selekcyjnej nominacje do dofinansowania w ramach programu otrzyma³o 26 organizacji, a wiêc 20% zg³oszonych projektów,
wy³oniono tak¿e 3 projekty rezerwowe. Przy przyznawaniu nominacji komisja ograniczona by³a ogóln¹ kwot¹, przeznaczon¹ na dotacje w ramach programu, która wynosi³a 1 180 000 z³.
W sk³ad Komisji Selekcyjnej Programu „Obywatel i Prawo” weszli:
Maciej Bobrowicz (Krajowa Rada Radców Prawnych),
Renata Jab³oñska (Ministerstwo Sprawiedliwoœci),
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W³odzimierz Kazimierczak („Gazeta Prawna”),
Rafa³ Kowalski (Stowarzyszenie Klon/Jawor),
Marcin Radwan-Rohrenschef (Naczelna Rada Adwokacka),
Grzegorz Rz¹sa (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich),
Miros³aw Starzyñski (Urz¹d Dzielnicy Warszawa Wola) – Przewodnicz¹cy Komisji,
Grzegorz Wiaderek (Fundacja im. Stefana Batorego),
Anna Wojakowska-Skiba (Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci),
Jerzy Zimowski (Fundacja Instytut Spraw Publicznych).
Realizacja projektów nagrodzonych w ramach Programu „Obywatel i Prawo” rozpoczê³a siê po podpisaniu umów grantowych z organizacjami, jak
przewidziano w harmonogramie programu, w czerwcu 2005 roku.

Projekty zrealizowane
W ramach œcie¿ki I – na prowadzenie oraz podnoszenie jakoœci bezp³atnej,
specjalistycznej informacji i poradnictwa prawnego dla œciœle okreœlonych
grup beneficjentów – zrealizowa³o projekty 16 organizacji. W ramach œcie¿ki
II – na prowadzenie oraz podnoszenie jakoœci ogólnodostêpnego, bezp³atnego
poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej dla szerokiego grona osób
indywidualnych – zrealizowa³o projekty 12 organizacji.
Projekty trwa³y najkrócej 10, najd³u¿ej zaœ 12 miesiêcy. Œrednia kwota dotacji dla jednej organizacji wynios³a 42 000 z³.
Kwota wk³adu w³asnego realizatorów w projekty wynios³a blisko 920 000 z³
i by³a trzykrotnie wy¿sza od minimalnego wymaganego od organizacji poziomu, zgodnie z regulaminem konkursu. Wk³ad w³asny organizacji by³ zarówno
finansowy, jak i rzeczowy, zwi¹zany przede wszystkim z zaanga¿owaniem
w realizacjê projektów wolontariuszy.
Wykres 1. Forma prawna organizacji
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Wœród organizacji, które zrealizowa³y swoje projekty w ramach programu, przewa¿a³y stowarzyszenia. Dofinansowano 4 projekty uniwersyteckich
poradni prawnych (klinik prawa), ale tylko jedna z nich wystêpowa³a pod szyldem szko³y wy¿szej – Uniwersytetu Œl¹skiego. Pozosta³e dzia³aj¹ w formule
stowarzyszenia lub fundacji. Osiem nagrodzonych stowarzyszeñ prowadzi
biura porad obywatelskich i otrzyma³o dotacje na ich dzia³alnoœæ oraz poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug.
Wykres 2. Charakter projektu

Zrealizowane projekty mia³y w wiêkszoœci charakter poradnictwa i dotyczy³y bezpoœrednio udzielania porad obywatelskich i prawnych. Rzadko jednak dany projekt ogranicza³ siê wy³¹cznie do samego poradnictwa. Projekty
uzupe³niano innymi, wymienionymi wy¿ej, elementami. Dotacje pozwoli³y
beneficjentom miêdzy innymi na rozszerzenie zestawu narzêdzi do prowadzenia poradnictwa o te, zwi¹zane z rozwojem komunikacji elektronicznej, oraz
o specjalistyczne oprogramowanie.
W porównaniu z pierwsz¹ edycj¹ Programu „Obywatel i Prawo” w ogóle
nie wp³ynê³y projekty o charakterze edukacyjnym, nakierowane na szerzenie
informacji i edukacji prawnej.
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Wykres 3. Dzia³ania proponowane w projektach

Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ projektów skupia³a siê przede wszystkim na prowadzeniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Czêsto ³¹czono je z dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹ oraz szkoleniow¹. Publikacje obejmowa³y ró¿nego
typu wydawnictwa o tematyce prawnej: pisma, skrypty, broszury, a tak¿e materia³y promocyjne, w formie ulotek czy plakatów informacyjnych. Uczestnicy szkoleñ, równie¿ prowadzonych przez organizacje, to, z jednej strony, obywatele pragn¹cy poszerzyæ znajomoœæ prawa i jego stosowania w praktyce.
Z drugiej strony, ze szkoleñ, jako formy podniesienia jakoœci oferowanego
klientom poradnictwa, korzystali pracownicy i wolontariusze organizacji
i instytucji udzielaj¹cych porad.
Wykres 4. Adresaci projektów
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W porównaniu z poprzedni¹ edycj¹ mo¿na by³o zaobserwowaæ postêpuj¹c¹ specjalizacjê poradnictwa prawnego, ujawniaj¹c¹ siê w wiêkszej liczbie projektów przeznaczonych dla konkretnych grup, na przyk³ad mniejszoœci
romskiej czy mniejszoœci seksualnych. Wœród takich grup nale¿y wymieniæ
w szczególnoœci: osoby niepe³nosprawne (niewidomi, nies³ysz¹cy, osoby z innym typem niepe³nosprawnoœci), dzieci krzywdzone, bezdomni, ofiary przemocy, mniejszoœci etniczne, osadzeni w zak³adach karnych etc. Trzeba wspomnieæ, ¿e poradnictwu stricte prawnemu towarzyszy³o tu przewa¿nie poradnictwo typu terapeutycznego: doradztwo psychologiczne, pedagogiczne czy nawet pomoc rzeczowa, co pozwala³o udzieliæ klientowi kompleksowej pomocy.
Wœród adresatów projektów, oprócz obywateli potrzebuj¹cych porady,
pojawili siê tak¿e pracownicy instytucji i organizacji poradniczych, którzy
mogli podj¹æ dzia³ania na rzecz podniesienia jakoœci œwiadczonych us³ug.

Rezultaty
Podobnie jak w pierwszej edycji Programu „Obywatel i Prawo” w konkurs
grantowy, dziêki wnioskom grantowym i zrealizowanym projektom, pozwoli³
na ujawnienie potrzeb organizacji i – poœrednio – potrzeb spo³ecznych na polu
poradnictwa. Druga edycja potwierdzi³a, ¿e jest ich wiele i s¹ one zró¿nicowane, a poradnictwo œwiadczone przez organizacje pozarz¹dowe – niezbêdne
i trafiaj¹ce w istotne potrzeby spo³eczne.
Dotacje wzmocni³y potencja³ i jakoœæ dzia³añ 28 organizacji pozarz¹dowych. Przez 12 miesiêcy trwania projektów przeprowadzono blisko 200 szkoleñ i warsztatów. Odby³y siê 34 spotkania i konferencje. Wydano 20 ró¿nego
rodzaju publikacji, w nak³adzie ponad 50 000 egzemplarzy, nie licz¹c ulotek
i plakatów informacyjnych. 12 organizacji zakupi³o niezbêdne wyposa¿enie
lub zainwestowa³o w remont lokalu. 18 organizacji wzbogaci³o siê o strony internetowe b¹dŸ zaktualizowa³o istniej¹ce, o bazy danych czy specjalistyczne
oprogramowanie.
Zrealizowane projekty mia³y te¿ inne wymierne efekty, odzwierciedlaj¹ce
potrzeby grup spo³ecznych i œrodowisk, do których by³y skierowane. Podczas
12 miesiêcy organizacje udzieli³y blisko 32 000 porad prawnych i obywatelskich. Utworzono tak¿e 28 nowych punktów poradniczych, w wiêkszoœci
w ma³ych miastach i na terenach wiejskich. 16 organizacji wspó³pracowa³o
podczas realizacji projektów z wolontariuszami.
Rezultaty projektów w liczbach
Udzielono 32 000 porad prawnych i obywatelskich
Przeprowadzenie 198 szkoleñ i warsztatów
Wydano 20 publikacji
Powsta³o 28 nowych punktów poradniczych
Odbyto 34 spotkania i konferencje
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Refleksje i rekomendacje*
Podsumowuj¹c drug¹ edycjê konkursu grantowego Programu „Obywatel
i Prawo”, mo¿na stwierdziæ, ¿e w obu edycjach organizacje poradnicze zrealizowa³y 50 projektów. Poniewa¿ program na rzecz poradnictwa œwiadczonego
przez organizacje spo³eczne jest kontynuowany w ramach trzeciego wydania
Programu „Obywatel i Prawo” i istnieje szansa na jego kolejn¹ ods³onê, pora
na kilka refleksji p³yn¹cych z dotychczas zebranych doœwiadczeñ.
Wszystkie zrealizowane projekty potwierdzi³y niezwyk³¹ wagê oferowanej przez beneficjentów programu pomocy prawnej. Z jednej strony bowiem,
ludzie maj¹ bardzo wiele problemów ze stosowaniem prawa, wynikaj¹cych
przede wszystkim z jego nieznajomoœci, z drugiej zaœ okaza³a siê ona jedyn¹
form¹ dostêpnej, bezp³atnej pomocy prawnej. Wiêkszoœæ œwiadczonych us³ug
trafia³a do osób w trudnej sytuacji ¿yciowej i materialnej, których zwykle nie
staæ na skorzystanie z odp³atnej pomocy prawnej. Stanowi³a wiêc w istocie
jedyn¹ mo¿liwoœæ otrzymania wsparcia prawnego.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e poradnictwo w du¿ej czêœci realizowanych projektów po³¹czone jest z nag³aœnianiem problemów spo³ecznych oraz
edukacj¹ zarówno samych zainteresowanych poradnictwem, jak i urzêdników
czy te¿ (niestety rzadziej) prawników.
Uniwersyteckie poradnie prawne (tak zwane kliniki prawa) koncentruj¹
siê przede wszystkim na œwiadczeniu specjalistycznej pomocy prawnej, bo te¿
taka jest ich misja, rodowód i posiadany potencja³ ludzki. Dzia³aj¹ bowiem
przy szko³ach wy¿szych, spe³niaj¹c dwojak¹ rolê: edukacyjn¹ wobec udzielaj¹cych porad prawnych studentów oraz spo³eczn¹ – wobec obywateli, którym niezbêdna jest pomoc prawna, a nie s¹ w stanie za ni¹ zap³aciæ. Wiêkszoœæ
innych organizacji œwiadczy pomoc prawn¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu jako naturalne uzupe³nienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej czy
socjalnej prowadzonej na rzecz swoich podopiecznych. Byæ mo¿e tutaj otwiera siê pole wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z klinikami prawa, kancelariami prawnymi, które mog³yby „u¿yczaæ” organizacjom pozarz¹dowym
swoich prawników do œwiadczenia pomocy prawnej.
Specjalne miejsce w poradnictwie zajmuj¹ biura porad obywatelskich, zajmuj¹ce siê poradnictwem „obywatelskim” w³aœnie, z definicji œwiadczonym
przez przeszkolony personel, ale nie prawników. Dla sieci biur porad obywatelskich wspó³praca ze œrodowiskiem profesjonalnych prawników tak¿e
mog³aby byæ korzystna, choæby ze wzglêdu na samo zbli¿anie œrodowisk
organizacji pozarz¹dowych i œrodowisk prawniczych.
Wœród g³ównych problemów, które pojawiaj¹ siê w prowadzeniu poradnictwa prawnego, mo¿na wymieniæ kwestiê finansowania tego typu dzia³añ. Wiêkszoœæ organizacji ma problemy ze zdobywaniem œrodków na dzia³alnoœæ,
*

We wspó³pracy z Tomaszem Schimankiem, ewaluatorem Programu.
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choæ s¹ tak¿e dobre przyk³ady, jak Stowarzyszenie Ovum. Zawdziêcza to
przede wszystkim owocnej wspó³pracy z samorz¹dem lokalnym, co stanowi
praktykê z ca³¹ pewnoœci¹ godn¹ naœladowania.
Istotnym problemem jest pozyskanie prawników, którzy chcieliby pro
bono lub za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie œwiadczyæ bezp³atn¹ pomoc prawn¹. Problem ten jest dotkliwie odczuwany zw³aszcza w ma³ych miastach. W najwiêkszych, na przyk³ad w Warszawie, w zasadzie nie wystêpuje.
Mamy nadziejê, ¿e miêdzy innymi dzia³alnoœæ uniwersyteckich poradni prawnych wp³ynie w dalszej perspektywie korzystnie na zmianê w tym zakresie.
Propagowanie wolontariatu w œrodowisku prawniczym uwa¿amy za du¿e wyzwanie dla organizacji pozarz¹dowych.
Czêœæ organizacji ma trudnoœci z rejestracj¹ i dokumentacj¹ prowadzonego poradnictwa – nie przywi¹zuje bowiem do tego zbyt du¿ej wagi. Tymczasem jest to podstawowe narzêdzie pozwalaj¹ce na weryfikacjê jakoœci œwiadczonych us³ug i jej dalsze podnoszenie. Pod tym wzglêdem wzorcowy jest
przyk³ad biur porad obywatelskich i zestandaryzowanych narzêdzi do prowadzenia takiej dokumentacji, przygotowany i wci¹¿ doskonalony przez Zwi¹zek
Biur Porad Obywatelskich, rekomendowany w ca³ej sieci BPO.
Niestety, w zasadzie nie funkcjonuje w szerszym zakresie wspó³praca pomiêdzy organizacjami œwiadcz¹cymi poradnictwo prawne. Organizacje w znikomym stopniu kontaktuj¹ siê ze sob¹, nie mówi¹c ju¿ o wspó³pracy. Wyj¹tkiem jest na przyk³ad wspó³praca Komitetu Ochrony Praw Dziecka z Warszawsk¹ Klinik¹ Prawa czy Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka z Polskim
Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej. Postulat wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy organizacjami i uczenia siê od innych zosta³ wprowadzony jako dodatkowy element trzeciej edycji konkursu. Ma on postaæ dobrowolnego, ale dodatkowo punktowanego sk³adnika w projekcie, zwi¹zanego z rozwojem zasobów
ludzkich organizacji, na przyk³ad szkoleñ, sta¿y czy wizyt studyjnych w bardziej doœwiadczonych organizacjach. Tworzenie koalicji organizacji o wiêkszym i mniejszym potencjale na rzecz poradnictwa mo¿e byæ istotne tak¿e
w wymiarze finansowym. Wspólne ubieganie siê o wiêksze fundusze, tak¿e
w ramach œrodków z Unii Europejskiej, da³oby mniejszym organizacjom szersze mo¿liwoœci realizacji ciekawych i szerzej zakrojonych projektów. W pewnej okreœlonej perspektywie czasowej pomog³oby tak¿e w rozwi¹zywaniu
problemu zaspokojenia potrzeb finansowych organizacji.
W przedstawionych dalej opisach projektów, zrealizowanych w ramach
konkursu grantowego Programu „Obywatel i Prawo”, kilku poœwiêcono wiêcej miejsca. Z ró¿nych wzglêdów, tak¿e w kontekœcie powy¿szych uwag, s¹ to
te inicjatywy, które warto zaprezentowaæ szerzej jako przyk³ady warte
upowszechniania.

Agata Winiarska, Tomasz Schimanek

Projekty zrealizowane w ramach konkursu
grantowego Programu „Obywatel i Prawo II”
Tytu³ projektu: Grodziska klinika prawa
Projekt nr 01/OP/II
Beneficjent: Studencki Oœrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 39 700,00 z³

Projekt polega³ na œwiadczeniu bezp³atnej pomocy prawnej i informacji
prawnej na rzecz mieszkañców podwarszawskiego powiatu Grodzisk Mazowiecki, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób ubogich, których nie staæ na poradê zawodowego prawnika. Pomoc i informacja prawna by³y œwiadczone
przez studentów w ramach Klinki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dzia³aj¹cych pod nadzorem doœwiadczonego koordynatora-prawnika, przy merytorycznym wsparciu wyk³adowców Wydzia³u Prawa i Administracji UW oraz
prawników-praktyków.
Poradnictwo prowadzono w lokalu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku. Zadaniem PCPR by³o wstêpne rozpoznawanie przypadków wymagaj¹cych pomocy prawnej, a nastêpnie kierowanie klientów na spotkania ze studentami Kliniki Prawa UW. Tym samym nawi¹zano œcis³¹
wspó³pracê z t¹ instytucj¹. Udzielana pomoc i informacja prawna dotyczy³a
szerokiego spektrum zagadnieñ prawnych, z którymi na co dzieñ stykaj¹ siê
mieszkañcy powiatu grodziskiego. W ramach projektu przeprowadzono szeroko zakrojon¹ akcjê promocyjn¹ w powiecie grodziskim, w celu dotarcia do
potencjalnych klientów. W trakcie trwania projektu w lokalnej filii Kliniki
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego udzielono 148 porad prawnych.
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Tytu³ projektu: Serwis pomocy prawnej dla niepe³nosprawnych
Projekt nr 02/OP/II
Beneficjent: Fundacja „Kamelot”
£ódŸ
Kwota dotacji przyznanej: 39 717,00 z³
Celem projektu by³o zwiêkszenie dostêpnoœci bezp³atnego poradnictwa
prawnego i udzielanie porad osobom niepe³nosprawnym z terenów wiejskich
gminy Ozorków i gminy Parzêczew oraz ich aktywizacja poprzez zdobycie
umiejêtnoœci pomyœlnego kszta³towania swojej rzeczywistoœci.
Porady udzielane by³y w dwojakiej formie: stacjonarnej – w biurze w centrum Ozorkowa przy ul. Listopadowej 14, oraz interwencyjnej, polegaj¹cej na
wyjazdach do wsi i udzielaniu porad w domu osoby niepe³nosprawnej. Udzielono 904 porad prawnych i obywatelskich. Nawi¹zano wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Biur Porad Obywatelskich. Poradnictwo prowadzono, wzoruj¹c siê na
standardach wypracowanych przez ZBPO oraz bazuj¹c na w³asnych doœwiadczeniach. Przy realizacji projektu wspó³pracowano tak¿e z samorz¹dami obu
gmin, szko³¹ specjaln¹ oraz innymi organizacjami pozarz¹dowymi. W promocji projektu i wyszukiwaniu osób niepe³nosprawnych potrzebuj¹cych pomocy
korzystano z pomocy prasy lokalnej, ksiê¿y i so³tysów z terenu powiatu.
W projekt zaanga¿owani byli wolontariusze – studenci prawa, pedagogiki,
ekonomii i innych kierunków studiów.
Tytu³ projektu: Biuro Porad Obywatelskich – edukacja i pomoc obywatelska
Projekt nr 03/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Ovum
Gdynia
Kwota dotacji przyznanej: 37 717,00 z³
DOBRA PRAKTYKA!
Stowarzyszenie Ovum prowadzi bezp³atne poradnictwo obywatelskie dla
mieszkañców Gdyni i okolic (to razem ponad 300 tysiêcy osób). W szczególnoœci stara siê pomagaæ tym osobom i rodzinom, które znalaz³y siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej i/lub materialnej. Celem projektu by³o poszerzenie oferty
i zwiêkszenie dostêpnoœci bezp³atnego poradnictwa prawnego dla osób potrzebuj¹cych wsparcia poprzez uruchomienie Biura Porad Obywatelskich.
Stowarzyszenie otrzyma³o w 2005 roku od w³adz miasta lokal z przeznaczeniem na prowadzenie poradnictwa obywatelskiego. Po adaptacji lokalu do potrzeb zwi¹zanych z prowadzeniem poradnictwa, stowarzyszenie przeprowadzi³o szerok¹ kampaniê maj¹c¹ na celu poinformowanie mieszkañców o nowym miejscu udzielania porad obywatelskich. Objê³a ona kilkanaœcie arty-
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ku³ów prasowych, wywiadów radiowych i telewizyjnych w mediach lokalnych oraz przygotowanie 1000 ulotek informacyjnych oraz 100 plakatów
i 1000 wizytówek dystrybuowanych za poœrednictwem miêdzy innymi oœrodków pomocy spo³ecznej, kuratorów rodzinnych, s³u¿b miejskich oraz pracowników samego biura. Na podstawie rozpoznania najczêœciej zg³aszanych problemów biuro przygotowa³o tak¿e piêæ ulotek tematycznych o charakterze poradnikowym, na temat rozwodu i separacji, w³adzy rodzicielskiej, praw osoby podejrzanej, mediacji i kosztów s¹dowych, ka¿da w nak³adzie 2000 egzemplarzy.
Stowarzyszenie pozyska³o tak¿e wœród studentów 20 wolontariuszy, którzy zasili zespó³ doradczy biura. Czêœæ studentów odbywa³a w biurze praktykê
studenck¹ jedynie przez okres czterech tygodni. W sumie przez Zespó³ Doradców przewinê³o siê 31 osób. W sk³ad zespo³u wchodz¹ tak¿e osoby z du¿ym
doœwiadczeniem, które naStowarzyszenie OVUM jest m³od¹ organi- dzoruj¹ pracê m³odych dozacj¹, dzia³a od wrzeœnia 2004 roku, ale jej za³o¿y- radców i sta¿ystów. Stowacielami i pracownikami s¹ osoby z du¿ym doœwiad- rzyszenie wykazuje du¿¹
czeniem zawodowym, tak¿e w zakresie poradnic- dba³oœæ o jakoœæ i komfort
twa obywatelskiego: prawnicy, kuratorzy, psycho- pracy doradców. Przechoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy dzili oni w ramach projektu
s¹dowi, sêdziowie. To umo¿liwia skuteczne i pro- kilka szkoleñ prowadzofesjonalne dzia³anie, a tak¿e bie¿¹c¹ wspó³pracê nych przez doœwiadczoz wieloma instytucjami publicznymi, wy¿szymi nych prawników, psychouczelniami, s¹dami czy prokuratur¹, których po- logów, sêdziów. Doradcy
moc nierzadko jest niezbêdna do tego, aby roz- mieli tak¿e mo¿liwoœæ skowi¹zywaæ problemy, z którymi ludzie zg³aszaj¹ siê rzystania z indywidualdo Biura Porad Obywatelskich.
nych sesji superwizyjnych
z doœwiadczonym psychologiem-doradc¹, które mia³y pomóc im doskonaliæ w³asn¹ pracê. Biuro Porad Obywatelskich prowadzi doradztwo stacjonarne cztery dni w tygodniu
oraz dy¿ury telefoniczne tak¿e cztery dni w tygodniu. Dodatkowo wyznaczone
s¹ sta³e dy¿ury sekcji: rodzinnej, karnej i mediacyjnej.
Biuro rozpoczê³o udzielanie porad od 10 paŸdziernika 2005 roku i do koñca realizacji projektu (maj 2006) udzieli³o w sumie 3946 porad dla 1573 osób,
g³ównie mieszkañców Gdyni. Wiêkszoœæ osób kontaktowa³a siê z biurem osobiœcie, 51 porad udzielono telefonicznie, 37 listownie (w tym poczta elektroniczna). Najwiêcej porad dotyczy³o problemów imigracyjno-repatriacyjnych,
kontaktów z urzêdami, spraw rodzinnych, mieszkaniowych i spadkowych.
Uzupe³nieniem poradnictwa by³y tak¿e szkolenia z zakresu wiedzy prawnej
dla 83 pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarz¹dowych z kraju i zagranicy, pracowników Punktów Informacji Obywatelskiej. Biuro zorganizowa³o tak¿e piêæ wyk³adów otwartych na tematy prawne dla mieszkañców
Trójmiasta, w których udzia³ wziê³o 330 osób.
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Stowarzyszeniu uda³o siê pozyskaæ œrodki na prowadzenie
dzia³añ z Urzêdu Miasta, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
Fundacji im. Stefana Batorego,
Samorz¹du Województwa Pomorskiego oraz Programu Phare
2003 na realizacjê projektu pomocy postpenitencjarnej. Pozwoli to na kontynuacjê i rozwój
pracy Biura Porad Obywatelskich.

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje
wsparcie ze strony miasta Gdynia w utworzeniu i dzia³aniu Biura Porad Obywatelskich. Miasto przede wszystkim przekaza³o
lokal na dzia³alnoœæ Biura, po³o¿ony w bardzo dobrym punkcie miasta i ³atwo dostêpny dla osób starszych i niepe³nosprawnych,
ale tak¿e przeznaczy³o dotacjê na prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, wreszcie informuje o mo¿liwoœci uzyskania pomocy w Biurze Porad Obywatelskich.

Tytu³ projektu: Poradnictwo obywatelskie na rzecz dzieci krzywdzonych.
Czêœæ druga
Projekt nr 04/OP/II
Beneficjent: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 40 000,00 z³
DOBRA PRAKTYKA!
Podstawowym celem projektu by³o u³atwienie dostêpu do poradnictwa
prawnego dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Projekt to kontynuacja
– jak wskazuje jego tytu³ – realizowanego przez Komitet w latach 2002–2003
projektu poradnictwa obywatelskiego. Jest to tak¿e naturalne uzupe³nienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, diagnostycznej, interwencyjno-mediacyjnej udzielanej przez komitet. Pomaga on dzieciom znajduj¹cym siê w trudnych sytuacjach oraz ich rodzinom, ale tak¿e upowszechnia znajomoœæ praw
dziecka i ujawnia przypadki ich naruszania. St¹d te¿ w projekcie obok poradnictwa obywatelskiego dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin znalaz³a siê równie¿
œcie¿ka edukacyjna skierowana do pracowników tych instytucji, które maj¹
kontakt z dzieæmi, oraz
Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organi- zorganizowanie wolontazacj¹ po¿ytku publicznego dzia³aj¹c¹ na terenie riatu prawnego w Cenca³ego kraju. Posiada 42 oddzia³y terenowe oraz trum Interwencyjnym KoCentrum Interwencyjne zlokalizowane w Warsza- mitetu w Warszawie.
Poradnictwo w rawie. D³ugoletnia dzia³alnoœæ Komitetu powoduje,
¿e jest on najbardziej doœwiadczon¹ i kompe- mach projektu prowadzotentn¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz ochrony ne by³o w Centrum Interpraw dzieci, zw³aszcza tych, które znajduj¹ siê wencyjnym w sposób zespolony (psycholog, praw trudnych sytuacjach ¿yciowych.
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wnik, pedagog), co znacznie u³atwia³o uzyskanie kompleksowej pomocy
przez osoby jej poszukuj¹ce. Aby zwiêkszyæ zasiêg poradnictwa i dotrzeæ
zw³aszcza do mniejszych miejscowoœci, porady mo¿na by³o uzyskaæ równie¿
drog¹ telefoniczn¹, listown¹ i elektroniczn¹.
W trakcie realizacji Projektu w sumie udzielono 5020 kompleksowych
porad obywatelskich, w tym:
– 1977 porad prawnych (w kontakcie osobistym, telefonicznym, listownym i przez Internet), co stanowi³o oko³o 40% ogó³u porad obywatelskich.
– 2580 porad psychologiczno-pedagogicznych (w kontakcie osobistym,
telefonicznym, listownym i poprzez Internet), co stanowi 47% ogó³u
porad obywatelskich.
– 460 porad seksuologicznych (w kontakcie osobistym, telefonicznym,
listownym), co stanowi³o oko³o 13% ogó³u porad obywatelskich.
W wiêkszoœci porady dotyczy³y sytuacji krzywdzenia i zaniedbania dzieci
(fizycznego i psychicznego), konfliktów rozwodowych oraz podejrzenia
o molestowanie i wykorzystywanie seksualne. W zale¿noœci od potrzeb pomoc udzielana w centrum ma charakter jednorazowego lub d³ugoterminowego
wsparcia.
Komitet przeprowadzi³ równie¿ szkolenia prawno-psychologiczne dla 50
kuratorów spo³ecznych i zawodowych (prawo rodzinne, karne, postêpowanie
z dzieckiem i rodzin¹ z problemem przemocy domowej). Podobne szkolenia,
dostosowane do specyfiki pracy uczestników, zorganizowano dla 74 pedagogów i 111 pracowników socjalnych. Uczestnicy szkoleñ rekrutowali siê g³ównie z mniejszych miejscowoœci województwa mazowieckiego. Skrypty i prezentacje z tych szkoleñ zosta³y umieszczone w Internecie, tak by mogli skorzystaæ z nich tak¿e inni odbiorcy. Szkolenia by³y równie¿ okazj¹ do przekazania uczestnikom ulotek informacyjnych i publikacji dotycz¹cych pomocy
dzieciom krzywdzonym oraz do nawi¹zania bie¿¹cej wspó³pracy miêdzy instytucjami województwa mazowieckiego, których pracownicy uczestniczyli
w szkoleniach. Ulotka przygotowana w ramach projektu, w nak³adzie 5 tysiêcy egzemplarzy, zosta³a rozprowadzona w oœrodkach pomocy spo³ecznej,
szko³ach, s¹dach rodzinnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
oddzia³ach terenowych komitetu, policjantów i innych s³u¿b publicznych.
Komitet przeprowadzi³ tak¿e szkolenie prawno-psychologiczne dla grupy
19 wolontariuszy – studentów kierunków prawnych i psychologicznych. Czêœciowo z tej grupy oraz w oparciu o otwarty nabór uda³o siê stworzyæ oœmioosobow¹ grupê wolontariuszy, która wspomaga doradców w zakresie poradnictwa prawnego i psychologicznego. Wolontariusze pod opiek¹ psychologa
i prawnika komitetu udzielaj¹ odpowiedzi na listy i e-maile. Do zadañ wolontariuszy nale¿y nadzorowanie przychodz¹cej korespondencji i podejmowanie
interwencji w sprawie dzieci. Wolontariusze obs³uguj¹ równie¿ telefon inter-
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wencyjny i udzielaj¹ informacji telefonicznie oraz zapisuj¹ klientów do wybranych specjalistów. Czêœæ wolontariuszy bierze równie¿ udzia³ w spotkaniach z klientami, prowadzi dokumentacjê i obserwacje kontaktów rodziców
z dzieæmi realizowanych w ramach decyzji s¹dowych. Wolontariusze zajmuj¹
siê równie¿ uaktualnianiem informacji na stronie internetowej oraz prowadzeniem aktualnej bazy innych organizacji pozarz¹dowych œwiadcz¹cych pomoc
dzieciom i rodzinie.
Dla tych, którzy nie skorzystali bezpoœrednio z pomocy Centrum Interwencyjnego, komitet przygotowa³ wzory, opinie i wnioski procesowe zwi¹zane
z zabezpieczeniem interesów dziecka i rodziny (na przyk³ad w zakresie dodatku
mieszkaniowego, renty rodzinnej czy alimentów) i umieœci³ je na swojej stronie internetowej.
Poradnictwo i szkoPoradnictwo obywatelskie czêsto inspirowa³o
lenia prowadzone by³y rodziny do podejmowania aktywnoœci w celu popraprzez doœwiadczonych, wy swojej sytuacji i by³o efektywniejsze ni¿ doraŸna
od lat wspó³pracuj¹cych pomoc finansowa. Wiele rodzin po uzyskaniu inforz komitetem ekspertów macji od doradców Komitetu o mo¿liwoœciach skooraz przez pracuj¹cych rzystania z pomocy specjalistów podejmowa³o
pod ich opiek¹ wolonta- w³asn¹ pracê psychologiczn¹ opart¹ na edukacji doriuszy. Dziêki nim tycz¹cej potrzeb dzieci b¹dŸ w³asnej terapii. Oprócz
w du¿ej mierze projekt najistotniejszej funkcji informacyjnej, porada obywabêdzie kontynuowany telska mia³a tak¿e aspekt psychologiczny i by³a elew zakresie prowadzone- mentem motywuj¹cym do podjêcia aktywnoœci
go poradnictwa obywa- ¿yciowej i zwiêkszenia samodzielnoœci.
telskiego, a w miarê pozyskanych œrodków finansowych, tak¿e w zakresie szkoleñ dla kolejnych
s³u¿b publicznych.
Tytu³ projektu: Biuro Bezp³atnych Porad Prawnych
Projekt nr 05/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Akcja Spo³eczna
Gdañsk
Kwota dotacji przyznanej: 40 000,00 z³
Biuro Bezp³atnych Porad Prawnych (BBPP) œwiadczy³o bezp³atne specjalistyczne poradnictwo prawne i obywatelskie wszystkim zainteresowanym, ze
szczególnym uwzglêdnieniem osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
i marginalizacj¹. Pomoc skierowana by³a do mieszkañców regionu pomorskiego.
Biuro udziela³o specjalistycznych porad prawnych, informacji zwi¹zanych z prawami obywatelskimi i spo³ecznymi poprzez: bezpoœredni kontakt
z klientem, telefonicznie, przez Internet oraz listownie. Informacji udzielano
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bezp³atnie, ka¿dej zainteresowanej osobie, a us³ugi œwiadczone by³y przez odpowiednio przygotowany, przeszkolony i doœwiadczony personel doradców.
Projekt mia³ formu³ê ogólnodostêpn¹, a poradnictwo prowadzono wed³ug
zasad sieci Biur Porad Obywatelskich: jako dostêpne dla ca³ej spo³ecznoœci
bez jakichkolwiek form dyskryminacji z powodu wieku, p³ci, dochodu czy te¿
zapatrywañ religijnych, œwiatopogl¹dowych.
W ramach projektu udzielono 1114 porad prawnych i obywatelskich. Na
potrzeby organizacji zakupiono sprzêt komputerowy.
Tytu³ projektu: Wsparcie dla Studenckich Poradni Prawnych
Projekt nr 06/OP/II
Beneficjent: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 100 000,00 z³
Projekt zak³ada³ udzielnie wsparcia dla sieci uniwersyteckich poradni prawnych, zwanych tak¿e klinikami prawa. Dziêki œrodkom z dotacji wsparcie finansowe otrzyma³o 7 takich oœrodków, dzia³aj¹cych przy: Uniwersytecie Jagielloñskim, Uniwersytecie w Bia³ymstoku, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie £ódzkim, Uniwersytecie Gdañskim, Wy¿szej Szkole
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania oraz Fundacji Akademia Iuris.
Zorganizowano tak¿e dwie ogólnopolskie konferencje dla przedstawicieli
FUPP: studentów i opiekunów. Celem spotkañ by³a wymiana doœwiadczeñ
w dzia³alnoœci poradni, a tak¿e wsparcie merytoryczne funkcjonowania poszczególnych klinik. W ramach obu konferencji odby³y siê szkolenia warsztatowe na wybrane tematy, na przyk³ad dotycz¹ce fundraisingu, budowania relacji z instytucjami zewnêtrznymi, metod pracy ze studentami, metod rekrutacji
studentów do poradni, metod pracy z klientami, a tak¿e wybranych specjalistycznych zagadnieñ prawnych.
Uniwersyteckie Poradnie Prawne udzielaj¹ osobom potrzebuj¹cym,
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej, porad na du¿¹ skalê. Wsparcie z Programu „Obywatel i Prawo”, przyczyni³o siê do udzielenia w roku akademickim 2005–2006 pomocy i informacji prawnej dla blisko 8000 osób. Wspó³pracowa³o przy tym oko³o 1000 studentów oraz 100 pracowników naukowych
i prawników praktyków, nadzoruj¹cych pracê studentów.
W ramach dzia³añ projektu opracowano równie¿ kolejny rocznik pisma
„Klinika”, poœwiêcony dorobkowi naukowemu SPP oraz s³u¿¹cy podnoszeniu
jakoœci pracy w poradniach.
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Tytu³ projektu: Romowie jako pe³noprawni obywatele Polski
Projekt nr 07/OP/II
Beneficjent: Zwi¹zek Romów Polskich
Szczecinek
Kwota dotacji przyznanej: 33 200,00 z³
Celem projektu by³o prowadzenie bezp³atnej, specjalistycznej informacji
i poradnictwa prawnego dla romskiej spo³ecznoœci, jako grupy szczególnie zagro¿onej wykluczeniem spo³ecznym i marginalizacj¹. Z uwagi na brak wykszta³cenia, a czêsto analfabetyzm Romowie maj¹ powa¿ne problemy z za³atwianiem spraw w urzêdach i s¹dach. Brak podstawowej wiedzy prawnej,
objawiaj¹cy siê nieznajomoœci¹ chocia¿by praw obywatelskich, uniemo¿liwia
nale¿yt¹ ochronê przed nadu¿yciami w³adz i aktami dyskryminacji. Organizacja zapewni³a cz³onkom spo³ecznoœci romskiej wsparcie w kwestiach prawnych, w celu zwiêkszenia szans Romów na normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.
W stowarzyszeniu funkcjonowa³o biuro porad prawnych dla Romów,
w ramach którego prowadzono bezp³atne poradnictwo prawne. Udzielaniem
porad zajmowa³ siê zatrudniony w stowarzyszeniu prawnik. Biuro by³o czynne codziennie w godzinach pracy Zwi¹zku Romów. W trakcie trwania projektu udzielono oko³o 100 porad i informacji prawnych.
Wydano tak¿e 3 broszurki informacyjne, które w przystêpny sposób informowa³y Romów o przys³uguj¹cych im prawach.
Tytu³ projektu: Punkt, cykl bezp³atnych porad prawnych dla ka¿dego
Projekt nr 08/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjació³ Cz³owieka „Têcza”
Racibórz
Kwota dotacji przyznanej: 30 000,00 z³
Stowarzyszenie jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ obejmuj¹c¹ swymi dzia³aniami osoby w sytuacji kryzysowej, z grup spo³ecznie marginalizowanych, rodzin patologicznych, doœwiadczaj¹cych przemocy, ubóstwa i bezdomnoœci.
Przed rozpoczêciem realizacji projektu bezp³atne wsparcie prawne stowarzyszenie kierowa³o wy³¹cznie do swoich podopiecznych – osób bezdomnych
– przebywaj¹cych w prowadzonych przez „Têczê” oœrodkach. W ramach projektu zwiêkszono zakres œwiadczonych us³ug prawnych. Bezp³atna pomoc
prawna œwiadczona by³a w siedzibie stowarzyszenia w Raciborzu oraz w oœrodkach prowadzonych przez stowarzyszenie. Oprócz osób bezdomnych, objêtych sta³¹ opiek¹ stowarzyszenia, po bezp³atne porady prawne zg³asza³y siê
inne osoby: cz³onkowie rodzin niewydolnych wychowawczo, cz³onkowie rodzin z problemem alkoholowym, ludzie dotkniêci sytuacj¹ kryzysow¹, czêsto
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ofiary przemocy w rodzinie), osoby nieprzystosowane spo³ecznie, samotne
matki, osoby bezradne. W sumie udzielono 592 porad. Dodatkowo w ramach
projektu odby³y siê cykle spotkañ informacyjno-konsultacyjnych dla pensjonariuszy oœrodków, poœwiêcone przystêpnemu przedstawieniu wa¿nych dla
nich zagadnieñ prawnych.
Tytu³ projektu: Œwiadomi swych praw. Program nieodp³atnej informacji prawnej dla mieszkañców powiatu ¿ywieckiego
Projekt nr 09/OP/II
Beneficjent: ¯ywiecka Fundacja Rozwoju
¯ywiec
Kwota dotacji przyznanej: 39 999,20 z³
Program nieodp³atnej informacji prawnej dla mieszkañców powiatu ¿ywieckiego by³ projektem skierowanym do szerokiego grona odbiorców indywidualnych z terenu powiatu. Jego g³ównym celem by³o udzielanie nieodp³atnej pomocy i informacji prawnej, a tak¿e kszta³towanie œwiadomoœci prawnej
i obywatelskiej mieszkañców. Przedsiêwziêcie dotycz¹ce poradnictwa prawnego by³o pionierskim projektem na terenie powiatu ¿ywieckiego.
W ramach projektu w siedzibie fundacji powsta³o Biuro Informacji Prawnej. Dodatkowo dy¿urowano w piêciu gminach powiatu: Jeleœni, Lipowej,
Milówce, Œlemieniu, Czernichowie. Dzia³ania promocyjne objê³y wszystkie
gminy, w których udzielano porad. Udzielaniem porad zajmowali siê prawnicy, a tak¿e sta¿yœci i wolontariusze. W ci¹gu roku udzielono mieszkañcom
powiatu ¿ywieckiego 771 porad.
Ponadto w ramach projektu przeprowadzono szkolenia dotycz¹ce tematów z zakresu prawa, przydatnych w ¿yciu codziennym.
Tytu³ projektu: Poradnictwo obywatelskie w wioskach i w ma³ym miasteczku
Projekt nr 10/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
Debrzno
Kwota dotacji przyznanej: 25 464,00 z³
Projekt adresowany by³ do mieszkañców miasta i gminy Debrzno, a w szczególnoœci do mieszkañców wsi, gdzie otwarto cztery punkty poradnictwa obywatelskiego: w Cierzniach, Starym Gronowie, Uniechowie i Strzeczonie. Punkty poradnicze prowadzono we wspó³pracy z so³ectwami gmin. Pozostali mieszkañcy gminy dwa razy w tygodniu korzystali z doradztwa w Biurze Porad
Obywatelskich w Debrznie. Poradnictwo obywatelskie œwiadczone by³o
zgodnie z kanonami obowi¹zuj¹cymi w biurach porad obywatelskich, to jest
na zasadach poufnoœci, bezstronnoœci, aktualnoœci w zakresie praw i procedur
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oraz bezp³atnie. Dziêki realizacji projektu mieszkañcy piêciotysiêcznego Debrzna i okolicznych wsi skorzystali ze 135 porad. By³y to w wiêkszoœci osoby
bezrobotne, s³abo wykszta³cone, niezaradne ¿yciowo. Ponadto cz³onkowie zespo³u BPO w Debrznie uczestniczyli w szkoleniach, w celu zwiêkszenia jakoœci œwiadczonego poradnictwa.
Tytu³ projektu: Znajomoœæ prawa warunkiem pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
publicznym dla osób niewidomych
Projekt nr 11/OP/II
Beneficjent: Polski Zwi¹zek Niewidomych
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 23 895,00 z³
W ramach projektu wydawano informator o regulacjach prawnych skierowany do osób niewidomych. Dotyczy³ miêdzy innymi ich uprawnieñ, przywilejów, sytuacji na rynku pracy, obowi¹zuj¹cego w Polsce systemu zabezpieczenia spo³ecznego osób niezdolnych do pracy. Informator w przystêpny sposób przedstawi³ sytuacjê prawn¹ osób niewidomych, które jako grupa maj¹ca
utrudniony dostêp do informacji, zw³aszcza specjalistycznej, jest zagro¿ona
marginalizacj¹. Publikacja podzielona zosta³a na cztery czêœci oraz publikowana sukcesywnie po opracowaniu poszczególnych zagadnieñ prawnych. Informator by³ rozsy³any do wszystkich jednostek PZN. Druku dokonano powiêkszon¹ czcionk¹, aby ka¿da osoba maj¹ca problemy ze wzrokiem mog³a
samodzielnie zapoznaæ siê z jej treœci¹. Zwiêkszeniu dostêpnoœci s³u¿y³o
umieszczenie publikacji w formie elektronicznej, dostêpnej dla osób niewidomych, na stronie internetowej PZN.
Drugim elementem projektu by³o spotkanie szkoleniowe dla pracowników
i dzia³aczy PZN na temat zapewnienia dostêpu cz³onkom PZN do pomocy prawnej i poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Tytu³ projektu: Prawo bez barier
Projekt nr 12/OP/II
Beneficjent: Polski Zwi¹zek G³uchych Oddzia³ Podkarpacki
Rzeszów
Kwota dotacji przyznanej: 89 775,00 z³
G³ównym celem projektu by³o zwiêkszenie i usprawnienie dostêpu do pomocy prawnej nies³ysz¹cym obywatelom, którzy pos³uguj¹ siê jêzykiem migowym. Osoby nies³ysz¹ce z powodu swojej niepe³nosprawnoœci napotykaj¹
dwie podstawowe bariery: w komunikowaniu siê i w dostêpie do informacji.
Projekt by³ odpowiedzi¹ na potrzeby osób nies³ysz¹cych zrzeszonych w oœmiu
placówkach sieciowych PZG na terenie województwa podkarpackiego.
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Utworzono Centrum Poradnictwa Prawnego Nies³ysz¹cych, które prowadzi³o dzia³alnoœæ edukacyjn¹ dla opiekunów osób nies³ysz¹cych, zwiêkszaj¹c
ich kwalifikacje i kompetencje w zakresie udzielania specjalistycznych informacji. Dla kadry instruktorów – rehabilitantów osób nies³ysz¹cych – przeprowadzono 14 szkoleñ. Dzia³ania edukacyjne objê³y równie¿ osoby nies³ysz¹ce.
Zorganizowano dla nich 32 szkolenia, w których wziê³o udzia³ 749 osób. Zagadnienia poruszane podczas szkoleñ dotyczy³y g³ównie prawnych aspektów
zwi¹zanych ze sprawami socjalnymi, ubezpieczeniowymi, ulgami i uprawnieniami czy podatkami. Ponadto indywidualne porady prawne udzielane by³y
przez prawnika, wolontariuszy oraz instruktorów – rehabilitantów. W ci¹gu
roku trwania projektu udzielono 996 porad specjalistycznych i prawnych.
W ramach projektu wydano broszury informacyjne skierowane do osób
nies³ysz¹cych, dotycz¹ce praw przys³uguj¹cych osobom niepe³nosprawnym
oraz mo¿liwoœci uzyskania pomocy w ró¿nych instytucjach. Skrypt dla instruktorów osób nies³ysz¹cych zawiera³ najbardziej przydatne w ich pracy wzory
dokumentów, pism oraz wybrane akty prawne.
Tytu³ projektu: Jesteœmy z Tob¹
Projekt nr 13/OP/II
Beneficjent: Centrum Aktywnoœci Spo³ecznej „Pryzmat”
Suwa³ki
Kwota dotacji przyznanej: 7910,00
DOBRA PRAKTYKA!
G³ównym celem projektu by³o uruchomienie i udzielanie bezp³atnej, bezstronnej, rzetelnej informacji i porad przeciwdzia³aj¹cych wszelkiego rodzaju
przemocy wobec kobiet, w tym wobec ich dzieci i osób najbli¿szych, oraz porad i informacji prawnych
Stowarzyszenie Centrum Aktywnoœci Spo³e- przyczyniaj¹cych siê do
cznej PRYZMAT dzia³a od stycznia 2003 roku, polepszenia funkcjonowaa za³o¿one zosta³o przez osoby, które chcia³y nia tej grupy odbiorców.
aktywnie w³¹czyæ siê w lokalne ¿ycie spo³eczne, Poradnictwo
udzielane
tak aby swoim zaanga¿owaniem, konsekwencj¹ by³o w ramach prowadzoi twórczym podejœciem do ¿ycia zmieniaæ ota- nego przez Stowarzyszeczaj¹c¹ rzeczywistoœæ. Wiêkszoœæ z tych osób, nie Punktu Wsparcia dla
choæ m³odych wiekiem ma ju¿ doœwiadczenie Kobiet Doœwiadczaj¹cych
w dzia³alnoœci spo³ecznej, miêdzy innymi w ramach Przemocy. Obok samego
ZHP. Stowarzyszenie obok Punktu Wsparcia dla poradnictwa stowarzyszeKobiet Doœwiadczaj¹cych Przemocy prowadzi tak- nie planowa³o tak¿e na¿e Biuro Porad Obywatelskich, Suwalskie Biuro g³oœnienie problemu przeWolontariatu i M³odzie¿ow¹ Grupê Ratownicz¹. mocy wobec kobiet i dzie-
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ci zarówno wœród mieszkañców Suwa³k (ponad 70 tysiêcy mieszkañców)
i okolic, jak i pracowników tych s³u¿b, które najczêœciej mog¹ siê z tym
problemem stykaæ: policji, prokuratury, pracowników socjalnych.
Stowarzyszenie przygotowa³o 1000 egzemplarzy ulotek informacyjnych
o mo¿liwoœci uzyskania pomocy w Punkcie Wsparcia i rozdysponowa³o samodzielnie oraz za poœrednictwem oœrodków pomocy spo³ecznej, policji i innych s³u¿b. Punkt, znajduj¹cy siê w Oœrodku Kultury w centrum Suwa³k, prowadzi³ sta³e dy¿ury prawnika, a dziêki pozyskanemu wsparciu od Urzêdu
Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn oraz
Miasta Suwa³ki uda³o siê tak¿e uruchomiæ dy¿ury psychologa.
W trakcie dy¿urów prawnych udzielono 203 porad prawnych. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ klientów stanowi³y kobiety, z pomocy skorzysta³o równie¿
siedmiu mê¿czyzn i dwie osoby ma³oletnie. Kobiety by³y w ró¿nym wieku
(przewa¿nie 30–40 lat) i o bardzo zró¿nicowanym wykszta³ceniu (od podstawowego do osób z wy¿szym wykszta³ceniem). Pomoc prawna polega³a g³ównie na poinformowaniu o stanie prawnym spraw, z którymi zg³asza³y siê osoby, o ich prawach i obowi¹zkach, a tak¿e o dalszym postêpowaniu w sprawie
i mo¿liwoœciach uzyskania dalszego wsparcia, nie tylko prawnego. Prawnik
pomaga³ tak¿e pisaæ pisma urzêdowe i procesowe. Doradztwo prowadzone
jest przez prawnika oraz wspomagaj¹c¹ go osobê z wykszta³ceniem administracyjnym.
Dodatkowym dziaW Polsce przemoc wobec kobiet bywa uznawa³aniem by³o opracowanie na stronie interneto- na za prywatn¹, wewnêtrzn¹ sprawê rodzinn¹, która
wej
Stowarzyszenia w du¿ym stopniu wynika z powodów istniej¹cych
stron zawieraj¹cych in- problemów z alkoholem, ale nie tylko. Wiêkszoœæ
formacje o dzia³alnoœci spraw o stosowanie przemocy w rodzinie nigdy nie
Punktu Wsparcia dla znajduje swojego fina³u w s¹dzie. Ze wzglêdu na tak
Kobiet
Doœwiadcza- zwan¹ znikom¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹, wiêkszoœæ
j¹cych Przemocy oraz z nich bywa doœæ czêsto umarzana. Dowody, które
strony pod has³em Po- w innych sprawach stanowi¹ podstawê wszczêcia porady i wzory pism pro- stêpowania lub skierowania aktu oskar¿enia, w przycesowych, która zawiera padku przemocy wobec kobiet ze strony mê¿czyzn
miêdzy innymi: s³ownik uznawane s¹ za niewystarczaj¹ce. Jeœli jednak udaje
pojêæ prawniczych, ad- siê doprowadziæ do postawienia sprawcy przemocy
resy wszystkich placó- przed s¹dem, zwykle zapada wyrok skazuj¹cy go na
wek udzielaj¹cych po- najni¿szy wymiar kary, najczêœciej w zawieszeniu.
mocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej dla ofiar przemocy na terenie czterech powiatów
w pó³nocno-wschodniej Polsce (s¹dy, prokuratura, policja, organizacje pozarz¹dowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, oœrodki pomocy spo³ecznej),
linki do stron zawieraj¹cych odpowiedzi na ró¿ne pytania i problemy, tekst
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Polskiej Karty Praw Ofiary, przewodnik do ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, wzory oko³o 25 pism procesowych przydatnych w dochodzeniu swoich praw.
Stowarzyszenie przeprowadzi³o tak¿e kurs dla mediatorów s¹dowych,
wyda³o ulotkê na temat mediacji jako sposobu rozwi¹zywania konfliktów.
Stowarzyszenie zamierza kontynuowaæ prowadzenie Punktu Wsparcia dla
Kobiet Doœwiadczaj¹cych Przemocy oraz uruchomiæ Centrum Mediacji, a tak¿e poszerzaæ dzia³alnoœæ informacyjn¹. Skala i zakres prowadzonych dzia³añ
bêd¹ zale¿eæ od mo¿liwoœci finansowych, ale tak¿e od pozyskania prawników.
Tytu³ projektu: Dajmy ludziom lepsz¹ informacjê
Projekt nr 14/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Informacji Spo³ecznej CIS w Przemyœlu
Przemyœl
Kwota dotacji przyznanej: 39 848,00 z³
Stowarzyszenie dzia³a na terenie województwa podkarpackiego, prowadz¹c Biuro Porad Obywatelskich w Przemyœlu od 1997 roku. Zgodnie z zasadami poradnictwa obywatelskiego pracownicy i wolontariusze biura udzielaj¹ bezp³atnych, bezstronnych, niezale¿nych, poufnych i powszechnie dostêpnych porad i informacji. Poradnictwa udziela siê w zakresie: prawa, praw
cz³owieka i obywatela, odpowiedzialnoœci cywilnej, wskazywania organizacji
i urzêdów odpowiedzialnych za dan¹ sferê i us³ugi oraz stosowania kryteriów
i przepisów urzêdowych niezbêdnych do za³atwienia sprawy klienta. W ramach projektu udzielono 2864 porad obywatelskich.
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich zosta³o w projekcie rozszerzone
o cykl spotkañ z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji, które
maj¹ za zadanie wspieranie obywateli i udzielanie im pomocy. Celem tych
spotkañ by³o wzajemne poznanie siê instytucji, a w rezultacie – powstanie minisieci organizacji, która by³aby w stanie efektywnie wspó³pracowaæ przy
rozwi¹zywaniu sprawy konkretnego klienta.
Tytu³ projektu: Znam prawo – lepiej ¿yjê – œwiadczenie porad specjalistycznych i prawnych dla osób niepe³nosprawnych
Projekt nr 15/OP/II
Beneficjent: Elbl¹ska Rada Konsultacyjna Osób Niepe³nosprawnych
Elbl¹g
Kwota dotacji przyznanej: 93 469,96 z³
Celem projektu by³o zwiêkszenie dostêpu do poradnictwa specjalistycznego i prawnego osobom niepe³nosprawnym i ich bliskim. Oprócz rozszerzenia
zakresu us³ug dzia³aj¹cego punktu poradniczego w Elbl¹gu (siedzibie organi-
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zacji), projekt zak³ada³ utworzenie dwóch nowych punktów poradniczych
w Pas³êku i Tolkmicku. Punkty dzia³a³y w budynkach miejsko-gminnych
oœrodków pomocy spo³ecznej. Przy okazji prac nad otwieraniem punktów realizowano postulat wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi, instytucjami pomocy spo³ecznej, innymi organizacjami pozarz¹dowymi.
Dzia³alnoœæ punktów porad zosta³a rozpropagowana w œrodowiskach danej gminy, tak¿e poprzez spotkania informacyjne. Porad udzielali prawnicy
i aplikanci s¹dowi. W sumie udzielono 3508 porad specjalistycznych i prawnych. Ponadto w ramach projektu wydano 12 numerów miesiêcznika „Razem
z Tob¹”, z poradami prawnymi, skierowanymi do osób niepe³nosprawnych.
Tytu³ projektu: Stacjonarne poradnictwo prawne dla osób dyskryminowanych
ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹
Projekt nr 16/OP/II
Beneficjent: Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 36 260,00 z³
Od momentu swojego powstania w 2002 roku stowarzyszenie zajmuje siê
udzielaniem porad i wsparcia, tak¿e prawnego, osobom doœwiadczaj¹cym
dyskryminacji ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹. Dzia³alnoœæ ta nie mia³a
jednak do tej pory charakteru systematycznego i skupia³a siê g³ównie na
dzia³alnoœci wydawniczej (ulotki, plakaty) oraz promocji konkretnych zapisów prawnych. Projekt pozwoli³ na prowadzenie sta³ego, prawnego poradnictwa stacjonarnego na rzecz osób o orientacji innej ni¿ heteroseksualna. Porad
udziela³o trzech prawników, tak¿e telefonicznie i poprzez Internet. W ci¹gu
roku udzielono oko³o 350 porad prawnych. Organizacja zamieœci³a na swojej
stronie internetowej kompendium wiedzy zwi¹zanej z prawodawstwem polskim i unijnym dotycz¹cym osób o odmiennej orientacji seksualnej. Na stronie
www zamieszczono tak¿e odpowiedzi na najczêœciej zadawane i najistotniejsze zapytania prawne, z którymi stykaj¹ siê pracownicy organizacji. Dodatkowo, w ramach projektu, powsta³ poradnik „Skuteczne poradnictwo prawne dla
osób homo-, bi- i transseksualnych – aspekty psychologiczne”, skierowany do
osób, które udzielaj¹ lub maj¹ zamiar udzielaæ porad typu prawnego osobom
o innej orientacji. Zosta³o tak¿e przeszkolonych 17 osób w zakresie prawa
antydyskryminacyjnego i spraw poruszanych w poradniku.
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Tytu³ projektu: Poradnictwo prawne i specjalistyczne dla niewidomych i s³abowidz¹cych mieszkañców województwa kujawsko-pomorskiego
Projekt nr 17/OP/II
Beneficjent: Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Kujawsko-Pomorski
Bydgoszcz
Kwota dotacji przyznanej: 30 000,00 z³
Organizacja zrzesza niewidomych i s³abowidz¹cych z regionu Kujawsko-Pomorskiego, w celu ich integracji, rehabilitacji oraz ochrony interesów zawodowych i spo³ecznych, a tak¿e przeciwdzia³ania ich dyskryminacji i wykluczeniu spo³ecznemu. Przy okazji zajmowania siê problematyk¹ osób niewidomych organizacja przekona³a siê o bardzo du¿ych potrzebach tej grupy, jeœli
chodzi o wyjaœnianie spraw z zakresu prawa. Inicjatywa podjêta w ramach
Programu „Obywatel i Prawo” by³a pierwszym projektem organizacji w zakresie doradztwa prawnego. Zdecydowano siê na formu³ê udzielania porad
prawnych przez adwokata z du¿ym praktycznym doœwiadczeniem prawniczym i praktyk¹ s¹dow¹, poniewa¿ wskazywa³y na to potrzeby potencjalnych
klientów. W siedzibie zwi¹zku zosta³ uruchomiony sta³y punkt udzielania porad prawnych, który dzia³a³ przez okres realizacji projektu. Udzielono 260
specjalistycznych porad. Prawnika wspierali przeszkoleni wolontariusze. Ponadto raz na kwarta³ organizowano 4 szkolenia specjalistyczne dla liderów
œrodowiska niewidomych – przewodnicz¹cych kó³ powiatowych PZN.
Tytu³ projektu: Porady obywatelskie dla osób przebywaj¹cych w zak³adach
karnych oraz dla ich rodzin
Projekt nr 18/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Informacji Spo³ecznej CIS
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 32 919,00 z³
DOBRA PRAKTYKA!
Celem projektu by³o u³atwienie dostêpu do pomocy prawnej osobom przebywaj¹cym w zak³adzie karnym oraz u³atwienie procesu ich readaptacji po jego opuszczeniu. Dziêki temu w d³u¿szej perspektywie osoby te bêd¹ mog³y
osi¹gn¹æ samodzielnoœæ ¿yciow¹ i zmniejszy siê ryzyko ich powrotu na drogê
przestêpstwa. Mo¿liwoœæ uzyskania fachowej porady prawnej przez wiêŸnia
jest szans¹ na wczesne zidentyfikowanie i rozwi¹zanie jego problemów, z którymi musia³by siê zmierzyæ po wyjœciu na wolnoœæ. Jest to wiêc rodzaj swoistej profilaktyki i zapobiegania powrotowi do zak³adu karnego. Z uwagi na
du¿y wzrost liczby osadzonych w ostatnich latach z jednej, a niedobory kadrowe pracowników wiêziennictwa – z drugiej strony, pracownicy postpenitencjar-
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ni s¹ tak obci¹¿eni prac¹, ¿e nie mog¹ w sposób nale¿yty zajmowaæ siê indywidualnymi problemami osadzonych. Pomoc Biura Porad Obywatelskich jest
wiêc niezbêdna.
Projekt by³ konty
nu
acj¹ wczeœniejBiuro Porad Obywatelskich w Warszawie jest proszych
doœwiadczeñ
wadzone przez Stowarzyszenie Centrum Informacji
Spo³ecznej CIS, które uruchomi³o pierwsz¹ tego typu Biura Porad Obywaplacówkê w Polsce 1 lipca 1996 roku. Biuro Porad Oby- telskich prowadzowatelskich jest niezale¿n¹ instytucj¹ udzielaj¹c¹ porad nego przez stowarzyosobom bêd¹cym w trudnej sytuacji ¿yciowej. Motto szenie. W formie
Biura brzmi: Obywatele pomagaj¹ obywatelom byæ obywatela - eksperymentu poradmi. W ci¹gu 10 lat funkcjonowania z pomocy Biura sko- nictwo prawne prorzysta³o ponad 35 tysiêcy osób. Biuro udziela porad wadzone by³o od
w g³ównej siedzibie w centrum Warszawy i oœmiu pun- 2002 roku w Zak³adktach lokalnych na terenie Warszawy i miejscowoœci zie Karnym S³u¿epodwarszawskich. Biuro jest cz³onkiem Zwi¹zku Biur wiec. To pozwoli³o
Porad Obywatelskich. Obok sta³ego poradnictwa Sto- poznaæ specyfikê prawarzyszenie podejmuje siê tak¿e realizacji programów cy w œrodowisku wiêspecjalistycznych. Na podkreœlenie zas³uguje dba³oœæ ziennym i potwierdziæ potrzebê prowao profesjonalizm œwiadczonych przez Biuro us³ug.
dzenia tego typu pomocy prawnej.
Realizacja projektu wymaga³a porozumienia siê i dobrej wspó³pracy ze
s³u¿b¹ wiêzienn¹. Stowarzyszenie po przygotowaniu i przedstawieniu swojej
oferty, negocjacjach i podpisaniu porozumieñ rozpoczê³o wspó³pracê z aresztami œledczymi: Grochów i Grodzisk Mazowiecki, oraz na zasadzie kontynuacji z Zak³adem Karnym
W trakcie procesu poradniczego osaS³u¿ewiec. Pierwszym krokiem
dze
ni
poznawali swoje prawa, jako ojcodo uruchomienia poradnictwa
wie/ma
tki, mê¿owie/¿ony, jako mieszkañby³o przeprowadzenie prezentacy,
jako
u¿ytkownicy mieszkañ, ale te¿ jako
cji oferty Biura Porad Obywatelskich (BPO), w których udzia³ osoby nabywaj¹ce prawa do zasi³ków, rent
wziêli zarówno osadzeni, jak czy w niektórych przypadkach do uprawi wychowawcy. Dy¿ury poradni- nieñ pracowniczych. Doradcy wskazywali
cze odbywa³y siê cyklicznie, na uprawnienia, ale równie¿ mówili o obodwa razy w miesi¹cu (Grochów, wi¹zkach, których wype³nienie pozwoli na
S³u¿ewiec) i raz w miesi¹cu egzekwowanie praw. St¹d te¿ mo¿na po(Grodzisk). Co drugi dy¿ur roz- wiedzieæ, i¿ w trakcie realizacji Projektu nawieszane by³y na terenie stêpuje stopniowe zwiêkszenie dostêpu do
zak³adów karnych plakaty i roz- korzystania z istniej¹cych praw osobom
dawane ulotki przypominaj¹ce nieznaj¹cym ich albo ich nadu¿ywaj¹cych.
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o pomocy prawnej i o terminach oraz miejscach dy¿urów. Zapisy na dy¿ury
prowadzili wychowawcy.
W okresie realizacji projektu (czerwiec 2005 – maj 2006) udzielono 652
porady, w tym w trakcie dy¿urów w wiêzieniach – 479 porad, telefonicznie
i listownie – 110 porad, rodzinom osadzonych – 50 porad i osobom po opuszczeniu zak³adu karnego – 30 porad. Poradami objêto 333 osoby. Wiele osób
(szczególnie odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci) korzysta³o wiêcej ni¿
jeden raz z porady, zg³aszaj¹c siê do doradców BPO z ró¿nym problemami.
Najwiêcej z nich dotyczy³o kwestii mieszkaniowych, spraw tocz¹cych siê
przed s¹dem i urzêdem przeciw osadzonym, odbywaniem kary przez osadzonych, problemów finansowych, g³ównie d³ugów, opieki nad dzieæmi, rozwodu.
Wielu osadzonych mia³o zbyt ma³o informacji, aby doradcy mogli rozpoznaæ prawid³owo sprawê (na przyk³ad nie wiedz¹, kto jest w³aœcicielem lokalu,
w którym byli najemcami, czy sprawa o rozwód by³a oddalona czy zawieszona), a ich sytuacja uniemo¿liwia³a b¹dŸ utrudnia³a zdobycie przez nich samych tych informacji. St¹d doradcy musieli sami w kontakcie z urzêdami czy
s¹dami zdobywaæ niezbêdne informacje. Dodatkowo doradcy musieli tak¿e
byæ przygotowani na ró¿ne ni¿ w œrodowisku wolnoœciowym reakcje osób
osadzonych, st¹d doradztwo prawne w wiêzieniach by³o prowadzone przez
doœwiadczonych i przygotowanych doradców, którzy od lat wspó³pracuj¹ ze
stowarzyszeniem.
Poradnictwo prowadzone w zak³adach karnych spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem osadzonych, a tak¿e z przychylnoœci¹ w³adz wiêziennych. Pod
koniec realizacji projektu dyrekcja AŒ Grochów zaproponowa³a sta³e przepustki dla doradców Biura Porad Obywatelskich, a wszystkie wiêzienia s¹ zainteresowane dalsz¹ wspó³prac¹. Jest to w du¿ej mierze zas³ug¹ d³ugoletnich doœwiadczeñ i profesjonalizmu doradców, a tak¿e ich du¿ego zaanga¿owania
w pracê na rzecz osadzonych. Stowarzyszenie przedstawi³o równie¿ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci na rzecz osadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, a raport o problemach zg³aszanych w trakcie doradztwa przedstawi³o
Radzie G³ównej do Spraw Spo³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy
Ministrze Sprawiedliwoœci.
Pozytywne opinie na temat prowadzonego poradnictwa, chêæ kontynuacji
wspó³pracy ze strony zak³adów karnych powoduj¹, ¿e BPO zamierza kontynuowaæ poradnictwo w wiêzieniach, choæ jego zakres i skala zale¿¹ od œrodków finansowych, niezbêdnych na op³acenie doœwiadczonych doradców i ich
dojazdów do zak³adów karnych oraz korzystanie z systemu informacyjnego
zawartego w przenoœnym komputerze zabieranym przez doradców na dy¿ury.
Stowarzyszenie ju¿ podjê³o starania w celu pozyskania niezbêdnych œrodków,
a dodatkowo tak¿e przekaza³o doœwiadczenia z realizacji projektu innym biurom porad obywatelskich, aby umo¿liwiæ im ewentualne podjêcie podobnych
dzia³añ na swoim terenie.
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Tytu³ projektu: Œwiat³y doradca œwiat³em obywatela, œwiat³y obywatel
œwiat³em spo³eczeñstwa obywatelskiego
Projekt nr 19/OP/II
Beneficjent: Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 91 575,00 z³
Celem projektu by³o podniesienie jakoœci udzielanych porad poprzez
wzmocnienie merytoryczne pracowników sieci biur porad obywatelskich
(BPO), które zrzeszone s¹ w Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO).
Wprowadzono zmiany w programach szkoleniowych organizacji, dostosowuj¹c je do zmian w systemie udzielania porad w biurach porad obywatelskich. Odby³o siê szereg spotkañ trenerskich, poœwiêconych pracy nad zmianami programowymi. Wyniki prac zespo³u trenerów zosta³y zaprezentowane
i pozytywnie przyjête przez kierowników biur. Opracowano miêdzy innymi
definicje i zakresy poradnictwa – oddzielono poradnictwo obywatelskie od
dzia³alnoœci informacyjnej oraz okreœlono dziedziny, których dotycz¹. Nastêpnym zadaniem by³o upowszechnienie wprowadzonych zmian w systemie
udzielania porad poszczególnych biur, tak aby zachowaæ jednolitoœæ dzia³añ
ca³ej sieci.
Dokonano aktualizacji baz danych oraz wydawanych przez ZBPO publikacji dla doradców sieci. Informacje zamieszczono tak¿e na stronie internetowej ZBPO. Wed³ug zweryfikowanych programów zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla pracowników biur porad obywatelskich z terenu ca³ego
kraju. By³y to szkolenia zarówno dla doradców oraz wolontariuszy, którzy od
niedawna rozpoczêli swoj¹ wspó³pracê z biurami porad, jak i doœwiadczonych
pracowników sieci, którzy mieli mo¿liwoœæ nabycia nowych kompetencji. Zakres tematyczny zaawansowanych szkoleñ dotyczy³ nastêpuj¹cej problematyki: „Obywatel a instytucja”, „Mieszkania”, „Ubezpieczenia spo³eczne”, „Praca”, „Bezrobocie”, „Rodzina”, „Pomoc spo³eczna”. Ponadto odby³o siê szkolenie dla kierowników biur na temat motywowania i wspierania pracowników
biur. W spotkaniach i szkoleniach wziê³o udzia³ w sumie 124 pracowników
i wolontariuszy z biur porad obywatelskich z ca³ego kraju.
Tytu³ projektu: Biuro Porad Obywatelskich w Kijewie Królewskim
Projekt nr 21/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie
Kijewo Królewskie
Kwota dotacji przyznanej: 25 426,20 z³
Projekt zak³ada³ utworzenie Biura Porad Obywatelskich (BPO) na terenie
Kijewa Królewskiego. Poprzez udzielanie porad klientom, którzy zwróc¹ siê
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z proœb¹ o wyjaœnienia kwestii prawnych, stowarzyszenie chce wspieraæ i budowaæ potencja³ obywatelski gminy.
Pracownicy nowo powsta³ego biura zostali przeszkoleni w Zwi¹zku Biur
Porad Obywatelskich w procedurach i standardach obowi¹zuj¹cych w sieci
biur. Biuro w Kijewie Królewskim ma swoj¹ siedzibê siê w pomieszczeniu
udostêpnionym przez Urz¹d Gminy. Zosta³o wyposa¿one w podstawowy
sprzêt biurowy: komputer z dostêpem do internetu, telefon z automatyczn¹ sekretark¹. Klienci Biura korzystali z porad osobiœcie, poczt¹, telefonicznie, faksem oraz przez Internet. Pracownicy BPO, przy pomocy bazy aktów prawnych, informacji z oficjalnych stron internetowych instytucji i organizacji
b¹dŸ dodatkowych konsultacji ze specjalistami, dostarczali klientom informacji potrzebnej do samodzielnego rozwi¹zania sprawy. Udzielono 215 porad.
Podstawow¹ grupê odbiorców projektu stanowi³y osoby ubogie, zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym lub marginalizacj¹, bezrobotne, mieszkañcy
osiedli popegeerowskich.
Promocja projektu odbywa³a siê przez opracowanie i kolportowanie folderów informacyjnych i plakatów, zamieszczane artyku³y w prasie lokalnej oraz
og³oszenia, a tak¿e przekazywanie informacji i nowo powsta³ej inicjatywie na
zebraniach wiejskich i poprzez okólniki wiejskie.
Tytu³ projektu: Studencka poradnia prawna
Projekt nr 22/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacji Spo³ecznej i Prawnej „Ius et ratio”
Szczecin
Kwota dotacji przyznanej: 12 610,00 z³
Studencka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Szczeciñskim powsta³a
z inicjatywy studentów i dzia³a od 2001 roku. Od 2004 roku funkcjonuje pod
egid¹ stowarzyszenia „Ius et ratio”, którego celem jest wspomaganie dzia³añ
poradni.
Celem poradni jest udzielanie nieodp³atnych, profesjonalnych porad prawnych osobom niezamo¿nym przez studentów Wydzia³u Prawa. Porady œwiadczone s¹ w formie wydawanych opinii prawnych sprawdzanych pod wzglêdem merytorycznym przez opiekunów naukowych, bêd¹cych pracownikami
uczelni. W czasie trwania projektu, w roku akademickim 2005–2006, udzielono 621 porad prawnych.
Aby poszerzyæ dzia³ania poradni, stowarzyszenie postanowi³o w ramach
projektu przeprowadziæ szkolenia dla studentów. Szkolenia dotyczy³y takich
zagadnieñ jak praca z klientem, warsztaty dotycz¹ce strony psychologicznej
wspó³pracy z klientami, a tak¿e zajêæ merytorycznych z zakresu prawa, prowadzonych przez prawników praktyków. W ramach projektu wydano tak¿e
informator o Studenckiej Poradni Prawnej, dystrybuowany wœród klientów.
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Tytu³ projektu: Prawnicy bez granic
Projekt nr 23/OP/II
Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Warszawa
Kwota dotacji przyznanej: 88 750,00 z³
Projekt realizowany by³ we wspó³dzia³aniu dwóch organizacji: Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
Celem projektu by³o zapewnienie cudzoziemcom, ubiegaj¹cym siê o nadanie statusu uchodŸcy, mo¿liwoœci skutecznego korzystania z ich praw w trakcie postêpowania o nadanie statusu uchodŸcy.
Projekt skupia³ siê na zapewnieniu kompleksowej pomocy prawnej osobom ubiegaj¹cym siê w Polsce o nadanie statusu uchodŸcy. Opracowano i wydano informator na temat praw przys³uguj¹cych cudzoziemcom w procedurze
o nadanie statusu uchodŸcy, przeprowadzono szkolenia na temat praw i obowi¹zków cudzoziemców w tej procedurze, prowadzono poradnictwo prawne.
Poradnictwo to mia³o charakter wieloetapowy – od wstêpnej porady, która
obejmowa³a sporz¹dzanie prostych pism, przygotowanie do wywiadu statusowego (elementu procedury o nadanie statusu uchodŸcy), poprzez sporz¹dzanie
pism procesowych (odwo³añ, skarg do s¹du), a¿ po prowadzenie danej sprawy
poprzez przyjêcie pe³nomocnictwa s¹dowego.
Dzia³ania poradnicze podejmowane w ramach projektu by³y prowadzone
w Warszawie oraz w oœrodkach dla uchodŸców, w ró¿nych, czêsto ma³ych
miejscowoœciach, rozmieszczonych na terenie województw: mazowieckiego,
podlaskiego oraz lubelskiego. Udzielono 944 porad i informacji prawnych.
Tytu³ projektu: Regionalny oœrodek spo³eczno-zawodowy i obywatelski
Projekt nr 24/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Pomocy BliŸniemu im. Brata Krystyna
Gorzów Wlkp.
Kwota dotacji przyznanej: 33 000,00 z³
W ramach projektu przy Centrum Charytatywnym, prowadzonym przez
stowarzyszenie, powsta³ Regionalny Oœrodek Spo³eczno-Zawodowy i Obywatelski. Jego zadaniem by³o udzielnie bezp³atnych porad obywatelskich,
skierowanych do osób wykluczonych spo³ecznie: bezdomnych i bezrobotnych. Po wyposa¿eniu biura otwarto punkt porad i prowadzono doradztwo
psychospo³eczne i prawne. Dodatkowo przeprowadzano szkolenia dla osób
wykluczonych i zagro¿onych wykluczeniem w celu ich aktywizacji na rynku
pracy.
Wiêkszoœci porad, dotycz¹cych spraw: urzêdowych, spo³ecznych, zawodowych, a tak¿e prawnych, udzielali zatrudnieni w oœrodku doradcy. Liczba
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porad siêgnê³a 698. W przypadkach trudniejszych, kiedy istnia³a potrzeba interwencji wykwalifikowanego prawnika, doradcy oœrodka wyposa¿ali klientów w specjalne skierowanie do kancelarii prawnej. Z oœrodkiem wspó³pracê
podjê³o bowiem szeœæ gorzowskich kancelarii prawniczych, które na zasadzie
wolontariatu udziela³y klientom oœrodka wyspecjalizowanych porad prawnych. Udzielono 65 takich specjalistycznych porad prawnych. Inicjatywa
zosta³a objêta patronatem premiera RP.
Tytu³ projektu: Moje prawo na wyci¹gniêcie rêki
Projekt nr 25/OP/II
Beneficjent: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Byæ Razem”
Cieszyn
Kwota dotacji przyznanej: 31 700,00 z³
DOBRA PRAKTYKA!
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Byæ
Razem” – to doœwiadczona organizacja pozarz¹dowa, która niesie
wszechstronn¹ pomoc
osobom znajduj¹cym siê
na marginesie ¿ycia
spo³ecznego.
Oferuje
wsparcie doraŸne i stacjonarne przede wszystkim bezdomnym, bezrobotnym, samotnym
matkom, osobom uzale¿nionym oraz ich rodzinom. Dzia³ania adresuje
g³ównie do mieszkañców Cieszyna (blisko 37
tysiêcy mieszkañców)
i okolic, ale podejmuje
tak¿e dzia³ania ogólnopolskie, jest na przyk³ad
organizatorem ogólnopolskiego
Festiwalu
Sztuki Bezdomnej.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Byæ Razem” za³o¿one zosta³o w 1996 roku przez grupê
m³odych psychologów, pedagogów, terapeutów,
prawników i studentów, by nieœæ pomoc osobom
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i materialnej. Stowarzyszenie na terenie Cieszyna prowadzi
obecnie: Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii
„Kontakt” oferuj¹ce pomoc psychologiczn¹, prawn¹, grupy terapii zajêciowej, grupy wsparcia dla osób
indywidualnych i ca³ych rodzin, hostel dla kobiet
i dzieci – ofiar przemocy i innych przestêpstw, Centrum Edukacji Socjalnej wraz z trzema Domami
Wspólnot dla osób bezdomnych. Trwaj¹ tak¿e przygotowania do uruchomienia Domu Matki i Dziecka,
przedsiêbiorstwa socjalno-edukacyjnego oraz spó³dzielni socjalnych. Ze Stowarzyszeniem zwi¹zane
jest tak¿e Centrum Wolontariatu, w ramach którego
na sta³e pracuje ponad 100 wolontariuszy. Stowarzyszenie wspó³pracuje tak¿e œciœle z samorz¹dem
gminnym, realizuj¹c w ramach dzia³alnoœci statutowej zadania z zakresu pomocy spo³ecznej powierzane przez gminê.
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Projekt by³ naturaln¹ kontynuacj¹ dzia³añ stowarzyszenia i odpowiedzi¹
na potrzeby osób, którym ono na co dzieñ pomaga. S¹ to g³ównie bezdomni
i bezrobotni, którzy w wielu przypadkach popadaj¹ w konflikt z prawem. Rozwi¹zanie problemów tych osób wymaga znajomoœci prawa, której te osoby nie
maj¹, co wiêcej, z regu³y unikaj¹ kontaktów z urzêdami czy s¹dami, a ich sytuacja materialna i ¿yciowa uniemo¿liwia skorzystanie z p³atnej pomocy prawnej. Sta³a, bezp³atna pomoc prawna by³a niezbêdnym uzupe³nieniem œwiadczonej przez Stowarzy szenie pomocy psy chologi cznej, terapeu ty cznej
i socjalnej.
Celem projektu by³o przede wszystkim zwiêkszenie dostêpu do bezp³atnej
pomocy prawnej osób w trudnej sytuacji ¿yciowej i materialnej, a tak¿e zwiêkszenie ich œwiadomoœci prawnej. Kluczem do powodzenia realizacji projektu
by³o prze³amanie niechêci osób bezdomnych, bezrobotnych do kontaktów
z prawnikami. Wiedz¹c o tym, stowarzyszenie zadba³o o szerok¹, przystêpn¹
informacjê o tym, jak i w czym mo¿e im pomóc prawnik. Zorganizowa³o spotkania informacyjne adresowane nie tylko do potencjalnych odbiorców pomocy, ale równie¿ do tych, którzy na co dzieñ z takimi osobami pracuj¹: wolontariuszy i pracowników Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Stowarzyszenie zorganizowa³o tak¿e warsztaty prawne skierowane do osób bezdomnych,
a przede wszystkim przygotowa³o bardzo prost¹, czyteln¹ ulotkê informuj¹c¹
o tym, jak i w jakim zakresie mo¿na uzyskaæ pomoc prawn¹. Ulotka, w nak³adzie 1000 egzemplarzy, by³a dystrybuowana przez wolontariuszy, pracowników pomocy spo³ecznej i innych s³u¿b publicznych, a tak¿e pracowników stowarzyszenia i mieszkañców Domów Wspólnoty. Uzupe³nieniem ulotki by³y
plakaty informuj¹ce o mo¿liwoœci uzyskania pomocy prawnej.
Porady prawne udzielane by³y trzy razy w tygodniu w czasie sta³ych,
dwu-trzygodzinnych dy¿urów prawników w siedzibie stowarzyszenia i jednoczeœnie Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”. Osoby zainteresowane pomoc¹ prawn¹ mog³y siê zg³aszaæ osobiœcie lub telefonicznie. Stowarzyszenie uruchomi³o dy¿ur telefoniczny, w trakcie którego osoba zatrudniona
w ramach sta¿u finansowanego przez Powiatowy
Du¿a czêœæ spraw, z którymi zg³aszali siê
Urz¹d Pracy, po uprzednim bezdomni, nie wymaga³a interwencji s¹dowej,
przeszkoleniu, dokonywa³a lecz podjêcia odpowiednich dzia³añ przez
wstêpnego
rozpoznania w³aœciwe urzêdy. Zaufanie, które przez 10 lat
spraw, z którymi zg³aszali dzia³alnoœci zdoby³o Stowarzyszenie, pomaga³o
siê dzwoni¹cy, i kierowa³a w kontaktach z urzêdnikami i pozwala³o w miate osoby – wedle rozpozna- rê szybko rozwi¹zywaæ tego typu problemy.
nia – do prawnika b¹dŸ
psychologa czy te¿ doradcy
zawodowego.
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Porad prawnych udziela³y trzy osoby, dwóch prawników i jedna studentka
prawa. W okresie realizacji projektu (czerwiec 2005 – marzec 2006) udzielili
oni ³¹cznie 791 porad dla 687 osób, w wiêkszoœci (520 osób) mieszkañców
Cieszyna. Podstawowe kwestie, których dotyczy³y porady, to: rozwody, alimenty, podzia³y maj¹tku, separacje, eksmisje, spadki, przemoc w rodzinie
i ustalenie ojcostwa. Pomoc prawna polega³a przede wszystkim na wyjaœnieniu osobie z niej korzystaj¹cej, jaki jest stan prawny sprawy, z któr¹ siê zg³asza
po pomoc, i jaka jest sytuacja tej osoby w œwietle prawa. Zainteresowany
otrzymywa³ równie¿ informacjê o dalszym postêpowaniu w sprawie, o tym
gdzie nale¿y siê zg³osiæ, co przygotowaæ. Prawnicy pomagali tak¿e pisaæ pisma do urzêdów lub pisma procesowe, pomagali w kontaktach z urzêdami
i s¹dami, w rzadkich przypadkach reprezentowali swoich klientów w s¹dzie.
Stowarzyszenie, a przede wszystkim korzystaj¹cy z us³ug prawników,
uwa¿aj¹, ¿e pomoc prawna w takiej formie sprawdza siê i jest dla wiêkszoœci
korzystaj¹cych jedyn¹ dostêpn¹ form¹ pomocy prawnej. Dziêki realizacji projektu wzros³o zainteresowanie korzystaniem z tej formy wsparcia w œrodowiskach osób potrzebuj¹cych pomocy prawnej, nie tylko bezdomnych. Dlatego
te¿ stowarzyszenie zamierza kontynuowaæ dy¿ury prawników po zakoñczeniu
finansowania z Programu „Obywatel i Prawo”, szukaj¹c wsparcia finansowego w samorz¹dach (miasta i powiatu).
Tytu³ projektu: Informatyzacja Studenckiej Poradni Prawnej
Projekt nr 26/OP/II
Beneficjent: Uniwersytet Œl¹ski – Studencka Poradnia Prawna
Katowice
Kwota dotacji przyznanej: 6930,00 z³
Projekt zak³ada³ wyposa¿enie Studenckiej Poradni Prawnej, dzia³aj¹cej na
Uniwersytecie Œl¹skim, w specjalistyczny program komputerowy, który
usprawni³by pracê poradni i przyspieszy³ wydawanie orzeczeñ.
Studencka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Œl¹skim, dzia³aj¹ca od 2001
roku, nastawiona jest na edukacjê studentów w praktycznym stosowaniu prawa oraz w dziedzinie kontaktu z klientem. Opinia prawna udzielana jest pisemnie po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego – pracownika
uniwersytetu. Dzia³alnoœæ w SPP ma umo¿liwiæ studentom naukê w wymiarze
praktycznym, a jednoczeœnie uwra¿liwiæ studenta – przysz³ego prawnika – na
problemy ludzi ubogich. Efektem wolontariatu jest pomoc osobom potrzebuj¹cym, które uzyskuj¹ poradê prawn¹. W okresie trwania projektu studenci
z Uniwersytetu Œl¹skiego udzielili 1050 porad i informacji prawnych.
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Tytu³ projektu: Pod wspólnym niebem – projekt wsparcia obywatelskiego
mniejszoœci etnicznych i narodowych na Podkarpaciu
Projekt nr 27/OP/II
Beneficjent: Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych
Rzeszów
Kwota dotacji przyznanej: 30 500,00 z³
Celem projektu by³o stworzenie systemu informacji i poradnictwa obywatelskiego dla przedstawicieli mniejszoœci narodowych i etnicznych na terenie Podkarpacia. W ramach projektu utworzono sieæ punktów doradztwa obywatelskiego, w których przedstawiciele mniejszoœci mogli uzyskaæ pomoc
prawno-obywatelsk¹. Projekt skierowany by³o do £emków, Romów oraz
Ukraiñców. W szeœciu gminach województwa podkarpackiego, charakteryzuj¹cych siê najwiêkszym nasyceniem skupiskami mniejszoœci narodowych
i etnicznych, utworzono szeœæ punktów doradztwa obywatelskiego. Opiekê formaln¹ i merytoryczn¹ nad ka¿dym z nich sprawowa³o Rzeszowskie Biuro Porad Obywatelskich. Do pracy w punktach zaanga¿owano przeszkolonych doradców, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób reprezentuj¹cych poszczególne mniejszoœci. Ponadto do poradnictwa w³¹czono wolontariuszy – studentów
ostatnich lat prawa i innych kierunków, w porozumieniu z Uniwersytetem
Rzeszowskim. Wybrana kadra merytoryczna wziê³a udzia³ w cyklu szkoleñ
przygotowuj¹cych ich do sprawnego i kompetentnego œwiadczenia pomocy
osobom potrzebuj¹cym. W punktach doradztwa udzielono ³¹cznie ponad 500
porad obywatelskich.
Tytu³ projektu: Ka¿dy ma prawo do bezp³atnej pomocy prawnej
Projekt nr 28/OP/II
Beneficjent: Bractwo M³odzie¿y Prawos³awnej w Polsce
Bia³ystok
Kwota dotacji przyznanej: 12 226,00 z³
Ko³o Prawne Bractwa M³odzie¿y Prawos³awnej dzia³a od 2002 roku.
Wspó³pracuje przy tym z Wydzia³em Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Projekt, zrealizowany w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, pozwoli³ stowarzyszeniu na zwiêkszenie zakresu prowadzonego poradnictwa i czêstsze
przyjmowanie klientów. Punkty porad prawnych mieœci³y siê w Bia³ymstoku
i w Bielsku Podlaskim. Us³ugi punktów kierowano do spo³ecznoœci lokalnej,
a w szczególnoœci do osób znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej (rodziny wielodzietne, kobiety samotnie wychowuj¹ce dzieci, wiêŸniowie). Interesantami w punkcie byli tak¿e przedstawiciele mniejszoœci narodowych i wyznaniowych, zamieszkuj¹cy region pó³nocno-wschodniej Polski. W punkcie
porad doradztwem zajmowali siê, obok absolwentów prawa i aplikantów,
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studenci-wolontariusze. Specyfik¹ tutejszego poradnictwa jest prowadzenie
doradztwa w sposób jak najbardziej przyjazny dla klienta; obok sporz¹dzania
pisemnych uzasadnieñ, wniosków i pozwów doradcy staraj¹ siê w przystêpny
sposób przybli¿yæ klientowi dany problem prawny. W ramach projektu realizowanego z Programu „Obywatel i Prawo” udzielono 1392 porady prawne.
Tytu³ projektu: Osoba niepe³nosprawna pe³noprawnym cz³onkiem spo³eczeñstwa
Projekt nr 29/OP/II
Beneficjent: Wroc³awski Sejmik Osób Niepe³nosprawnych
Wroc³aw
Kwota dotacji przyznanej: 19 414,84 z³
Wroc³awski Sejmik Osób Niepe³nosprawnych prowadzi dzia³alnoœæ informacyjno-poradnicz¹ od 1995 roku w ramach Oœrodka Informacji Osób Niepe³nosprawnych. W toku realizacji projektu prowadzono bezp³atne poradnictwo prawne, œwiadczone przez radcê prawnego. Kontakt z prawnikiem by³
mo¿liwy poprzez osobiste wizyty, drog¹ telefoniczn¹ lub korespondencyjn¹,
tradycyjn¹ i pocztê elektroniczn¹. Sprawy dotyczy³y przede wszystkim kwestii socjalnych, zwi¹zanych z orzecznictwem dotycz¹cym niepe³nosprawnoœci
itp. Udzielono 367 porad.
Na stronie internetowej WSON uruchomiono specjaln¹ podstronê porad
prawnych. Stowarzyszenie zorganizowa³o tak¿e szereg spotkañ szkoleniowo-informacyjnych, skierowanych do: uczniów niepe³nosprawnych, s³uchaczy
szkó³ przygotowuj¹cych siê do pracy w œrodowisku osób niepe³nosprawnych,
pracowników samorz¹dów lokalnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników oœwiaty i pomocy spo³ecznej. Tematem szkoleñ by³y obowi¹zuj¹ce
prawa dotycz¹ce osób niepe³nosprawnych oraz wprowadzane zmiany w prawie, a tak¿e informacja o rozwi¹zaniach prawnych dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych w zapisach prawa miêdzynarodowego.

Jacek Kucharczyk
Dyrektor Programowy Instytutu Spraw Publicznych

Rada Ekspertów – cele i realizacja
Przygotowuj¹c koncepcjê drugiej edycji Programu „Obywatel i Prawo”,
uznano, ¿e oprócz kontynuacji bezpoœredniego, finansowego wsparcia organizacji pozarz¹dowych w postaci konkursu grantowego, w ramach programu nale¿y podj¹æ prace badawcze, których rezultatem bêdzie przygotowanie rekomendacji i propozycji rozwi¹zañ systemowych w zakresie zwiêkszania dostêpu obywateli do pomocy prawnej w Polsce. Postanowiono, ¿e pracami tymi
zajmie siê nowe, wyspecjalizowane cia³o opiniotwórcze – stanowi¹ce rodzaj
niezale¿nego think-tanku – Rada Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”.
Powstanie Rady w znacznym stopniu rozszerzy³o zakres dzia³ania Programu,
pozwalaj¹c miêdzy innymi na w³¹czenie siê do publicznej debaty nad ustawowym uregulowaniem poradnictwa prawnego w Polsce, a tak¿e na wypracowanie wspólnego stanowiska wobec propozycji i postulatów zg³aszanych w tej
kwestii przez ró¿ne œrodowiska.
Ogromnym atutem rady, gwarantuj¹cym pe³ny profesjonalizm, ale równie¿ pluralizm przedstawianych pogl¹dów, jest jej sk³ad. Do zasiadania w Radzie Ekspertów zaproszono bowiem przedstawicieli najwa¿niejszych instytucji pañstwowych, korporacji i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
rzecz systemowego zwiêkszania dostêpu obywateli do pomocy prawnej. W jej
sk³ad weszli: Grzegorz Wiaderek reprezentuj¹cy Fundacjê im. Stefana Batorego, przewodnicz¹cy Rady z rekomendacji Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci, Grzegorz Rz¹sa i (od wrzeœnia 2005) Ma³gorzata Chmielewska
– jako przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Renata Jab³oñska,
reprezentuj¹ca Ministerstwo Sprawiedliwoœci, mec. Maciej Bobrowicz z Krajowej Rady Radców Prawnych, mec. Marcin Radwan-Rohrenschef jako
przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, £ukasz Bojarski z Helsiñskiej
Fundacji Praw Cz³owieka, SSN Katarzyna Gonera reprezentuj¹ca Stowarzyszenie Sêdziów Polskich IUSTITIA, Hanna Gorska reprezentuj¹ca Zwi¹zek
Biur Porad Obywatelskich, Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Filip Czernicki reprezentuj¹cy Fundacjê Uniwersyteckich Poradni Prawnych, W³odzimierz Kazimierczak bêd¹cy przedstawicielem patrona medialnego Programu, „Gazety Prawnej”, a tak¿e Anna Wojakowska-Skiba, jako
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przedstawiciel Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, i Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych, czuwaj¹cy nad spójnoœci¹ prac rady z celem Programu.
Rada Ekspertów zbiera³a siê na odbywaj¹cych siê œrednio raz na kwarta³
spotkaniach plenarnych. Dodatkowo pomiêdzy spotkaniami dzia³a³y wyspecjalizowane zespo³y tematyczne i problemowe.
Dziêki ¿yczliwoœci patrona medialnego Programu „Obywatel i Prawo”
– „Gazety Prawnej” – cz³onkowie Rady Ekspertów oraz zaproszeni goœcie
wziêli udzia³ w panelach dyskusyjnych poœwiêconych najwa¿niejszym zagadnieniom zwi¹zanym z dostêpem obywateli do pomocy prawnej w Polsce.
W zakresie dzia³añ rady le¿a³o zlecanie ekspertyz i badañ a tak¿e realizacja pilota¿owych projektów wdra¿aj¹cych modelowe rozwi¹zania w zakresie
pomocy prawnej. Cz³onkowie Rady Ekspertów zdecydowali wspólnie o sfinansowaniu trzech projektów badawczych, których tematyka zosta³a uznana
przez pryzmat zadañ Rady za szczególnie istotn¹. Do ich realizacji zaproszono
organizacje zaanga¿owane od wielu lat w dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia dostêpu obywateli do pomocy prawnej. Projekty te dotyczy³y:
– wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê poradnictwem
prawnym z korporacjami prawniczymi. Projekt realizowa³a Fundacja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Dofinansowanie z Programu wynios³o 34 700 z³;
– standardów informatorów prawnych. Projekt realizowa³o Stowarzyszenie Klon/Jawor. Dofinansowanie z Programu wynios³o 27 000 z³;
– wdra¿ania mediacji w sprawach cywilnych. Projekt realizowa³o Polskie
Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej. Przyznane dofinansowanie
z Programu wynios³o 25 155 z³.
Rada Ekspertów zdecydowa³a równie¿ o sfinansowaniu trzech spraw litygacyjnych (precedensowych) dotycz¹cych dostêpu obywateli do pomocy prawnej. Sprawy te prowadzi³a Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Dofinansowanie z Programu dla trzech spraw precedensowych wynios³o 18 500 z³.
Wszystkie projekty zosta³y zaprezentowane przez realizatorów na konferencji podsumowuj¹cej drug¹ edycjê Programu „Obywatel i Prawo”, w czerwcu 2006 r. Wiêcej informacji na temat konferencji znajduje siê na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych: www.isp.org.pl.
W niniejszej publikacji realizatorzy projektów, zleconych przez Radê Ekspertów, przedstawiaj¹ ich cele i podsumowuj¹ rezultaty. Wyniki projektów
stanowi¹ doskona³e uzupe³nienie i rozszerzenie wypracowanych przez Radê
Ekspertów rekomendacji obejmuj¹cych systemowe rozwi¹zania w zakresie
zwiêkszania dostêpu obywateli do pomocy prawnej w Polsce.
Formu³a Rady Ekspertów doskonale siê sprawdzi³a. W rozpoczêtej w³aœnie
trzeciej edycji Programu „Obywatel i Prawo” przewidujemy kontynuacjê jej
dzia³añ, obejmuj¹c¹ w szczególnoœci aktywne uczestnictwo w pracach nad ustawowym uregulowaniem kwestii dostêpu obywateli do pomocy prawnej w Polsce.

Filip Czernicki
Prezes Zarz¹du Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Wspó³praca organizacji
pozarz¹dowych z korporacjami prawniczymi
W organizacjach zajmuj¹cych siê poradnictwem prawnym, obywatelskim
oraz informacj¹ prawn¹ ju¿ jakiœ czas temu zauwa¿ono, ¿e dla dalszego rozwoju i poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug potrzebna jest bli¿sza wspó³praca
z prawnikami praktykami. Wspó³praca tego typu niew¹tpliwie by³a dotychczas jedynie incydentalna i niestety nietrwa³a. Odpowiadaj¹c na oczekiwania
organizacji poradniczych, Rada Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo II”
zleci³a Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych realizacjê projektu
„Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z korporacjami prawniczymi”.
Najwa¿niejsze celami projektu by³o lepsze wzajemne poznanie siê organizacji pozarz¹dowych i korporacji prawniczych oraz wypracowanie zasad
sta³ej i modelowej wspó³pracy. Projekt przeprowadzono w okresie od 1 paŸdziernika 2005 do 30 czerwca 2006 roku i sfinansowano z dotacji Instytutu
Spraw Publicznych, ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
W ramach programu odby³o siê 13 spotkañ lokalnych dotycz¹cych zasad
wspó³pracy prawników praktyków z organizacjami pozarz¹dowymi, prezentuj¹cych dobre praktyki dotychczasowej wspó³pracy oraz propozycje w zakresie mo¿liwej wspó³pracy w przysz³oœci. W spotkaniach wziê³o udzia³ 110 poradniczych organizacji pozarz¹dowych oraz 28 przedstawicieli korporacji prawniczych, w tym tak¿e sêdziowie i prokuratorzy. Spotkania odby³y siê w Warszawie, Bia³ymstoku, Gdañsku, Lublinie, Rzeszowie, Wroc³awiu, Opolu,
S³ubicach, Katowicach, £odzi, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu.
W trakcie spotkañ okaza³o siê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ organizacji pozarz¹dowych bior¹cych udzia³ w programie nie wspó³pracowa³a do tej pory
z prawnikami praktykami. Tak¿e przedstawiciele korporacji potwierdzili, i¿
obecnie ich wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi udzielaj¹cymi
pomocy prawnej jest znikoma.
Jedynie osiem organizacji i jedna Okrêgowa Izba Radców Prawnych
mog³y zaprezentowaæ pozytywne doœwiadczenia ze swojej dotychczasowej
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pracy (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, kliniki prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Studencka Poradnia Prawna przy
Wy¿szej Szkole Administracji Publicznej w Bia³ymstoku, Fundacja Academia Iuris, Centrum Praw Kobiet, Centrum Interwencji Kryzysowych PCK
z Gdañska, Stowarzyszenie Obywatele – Obywatelom z £odzi, a tak¿e, ze strony korporacji, poznañska Okrêgowa Izba Radców Prawnych). Podstawowa
forma wspó³pracy – to konsultowanie przez prawników i wolontariuszy organizacji pozarz¹dowych prowadzonych przez siebie spraw z doœwiadczonymi
prawnikami praktykami. W przypadku studenckich poradni prawnych wspó³praca ta polega³a na merytorycznej opiece profesorów nad studentami udzielaj¹cymi porad i odbywaniu praktyk w kancelariach. Okaza³o siê ponadto, ¿e
to kontakty prywatne s¹ podstawowym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym nawi¹zanie wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z profesjonalnym prawnikami.
Warto tak¿e pokreœliæ, ¿e nie bez znaczenia okaza³y siê wyrobiona marka tych
organizacji, które ju¿ obecnie wspó³pracuj¹ z korporacjami, a tak¿e „trend
œwiatowy”, który mobilizuje kancelarie prawnicze do anga¿owania siê w prace pro publico bono.
Zdaniem przedstawicieli korporacji przyczyny niezbyt aktywnej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, to przede wszystkim sytuacja rynkowa
zmuszaj¹ca do wytê¿onej pracy, skutkuj¹cej brakiem czasu na w³¹czanie siê
w kolejne inicjatywy, ale tak¿e niewielkie zainteresowanie prac¹ pro publico
bono. Innymi, wskazanymi przez nich przyczynami s¹ pasywnoœæ prawników
praktyków, niechêtnych dzia³alnoœci innej ni¿ zawodowa, a tak¿e obawy
przed k³opotami we wspó³pracy z organizacj¹ pozarz¹dow¹. Odrêbn¹ kwesti¹
wymagaj¹c¹ uregulowania jest, zdaniem przedstawicieli korporacji, odpowiedzialnoœæ za szkodê, nawet niezawinion¹, wyrz¹dzon¹ dzia³alnoœci¹ wolontariuszy i osób wspó³pracuj¹cych z organizacjami pozarz¹dowymi. Jednoczeœnie jednak niektórzy przedstawiciele samorz¹du adwokackiego podkreœlili, ¿e
wspieranie prawniczych organizacji studenckich, których celem jest zdobywanie przez jej cz³onków doœwiadczenia i nabywanie wiedzy praktycznej, jest
swego rodzaju moralnym obowi¹zkiem korporacji.
Organizacje pozarz¹dowe zg³osi³y przede wszystkim potrzebê konsultacji
trudniejszych spraw z doœwiadczonymi prawnikami. Poza konsultacjami wa¿na wydaje siê tak¿e merytoryczna opieka profesorów nad studentami udzielaj¹cymi porad i mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach.
Rezultatem wiêkszoœci spotkañ by³o przedstawienie konkretnych propozycji dotycz¹cych zorganizowania wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych
z korporacjami prawniczymi. Przedstawione poni¿ej rekomendacje stanowi¹
zbiór postulowanych form tej wspó³pracy, koncepcjê mo¿liwych do zrealizowania „dobrych praktyk”. Swoje uwagi i wnioski prezentowali zarówno
przedstawiciele korporacji, jak i organizacji pozarz¹dowych.
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Bezpoœrednia pomoc dla prawników i wolontariuszy z organizacji
pozarz¹dowych
Szkolenia prowadzone przez prawników praktyków dla cz³onków organizacji
pozarz¹dowych
– wyk³ady monograficzne i æwiczenia z tematów ustalonych przez organizacje, na przyk³ad bie¿¹ce zmiany przepisów, procedura s¹dowa
w konkretnych sprawach, na przyk³ad o ubezw³asnowolnienie, pozbawienie praw rodzicielskich itp.
– szkolenia z zakresu sporz¹dzania opinii prawnych i pisania pism procesowych,
– szkolenia z zakresu etyki prawniczej i praktycznych aspektów œwiadczenia pomocy prawnej,
– szkolenia z zakresu mediacji,
– mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach przez studentów, którzy
bêd¹ mogli wykorzystaæ tê wiedzê w swojej pracy w organizacjach pozarz¹dowych.
Konsultacje
– uruchomienie „gor¹cej linii”, która dawa³aby wolontariuszowi poradni,
dzia³aj¹cemu w imieniu klienta, mo¿liwoœæ telefonicznego kontaktu
z przedstawicielem korporacji w szczególnie trudnych sprawach,
– bezp³atny dy¿ur korporacyjny w wymiarze ok. 1–2 godzin w tygodniu,
podczas którego istnia³aby mo¿liwoœæ konsultacji przyjêtych przez organizacje spraw,
– stworzenie portalu internetowego korporacji, na którym praktycy
udzielaliby wyjaœnieñ i odpowiedzi na pytania najczêœciej zadawane
przez organizacje pozarz¹dowe,
– stworzenie w siedzibach korporacji „zielonych skrzynek”, do której organizacje mog³yby przesy³aæ korespondencjê z zapytaniem prawnym.
Odpowiedzi na zadane pytania udziela³by w wolnym czasie i w miarê
mo¿liwoœci prawnik dzia³aj¹cy pro bono.
– przygotowanie „mapy” punktów na terenie województwa, w których
mo¿na uzyskaæ darmow¹ poradê prawn¹. Konieczne by³oby wyznaczenie dy¿urów i okreœlenie zasad, kryteriów i krêgu podmiotów
obs³uguj¹cych i obs³ugiwanych w takich punktach (w szczególnoœci
rozró¿nienie na miejsca, w których darmow¹ poradê prawn¹ mog¹ uzyskaæ osoby fizyczne, a w których organizacje pozarz¹dowe),
– mo¿liwoœæ szerszego zaanga¿owania we wspó³pracê poradnicz¹ aplikantów poprzez:
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• konsultowanie spraw z chêtnymi aplikantami podczas wyznaczonych dy¿urów,
• sprawowanie merytorycznej opieki przez wyznaczonego aplikanta
nad konkretn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹,
– organizowanie wspólnych sk³adek na reprezentacjê procesow¹, pokrywaj¹c¹ minimalne koszty pracy pe³nomocnika, w sytuacjach, gdy osobie w trudnej sytuacji ¿yciowej nie przyznano adwokata/radcy
prawnego z urzêdu.
– zwracanie siê z proœb¹ o konsultacje do prokuratury, która tak¿e ma kompetencje do wystêpowania w sprawach cywilnych i administracyjnych,
– nawi¹zanie przez organizacje pozarz¹dowe bliskiej wspó³pracy z Policj¹ w celu szerszego dotarcia do ofiar przestêpstw.

Zaanga¿owanie aplikantów do wspó³pracy z organizacjami
poradniczymi
– podjêcie przez w³adze naczelne NRA i KRRP decyzji w sprawie odbywania przez aplikantów choæby krótkich, ale obowi¹zkowych praktyk
w organizacjach pozarz¹dowych o charakterze poradniczym,
– organizacje pozarz¹dowe przyjmuj¹ce na praktykê aplikanta stworz¹
aplikantom odpowiednie warunki i miejsce pracy,
– organizowanie szkoleñ dla aplikantów (tak¿e s¹dowych i prokuratorskich) na temat specyfiki pracy w organizacjach poradniczych i pracy
z poszczególnymi grupami klientów, którymi zajmuj¹ siê organizacje pozarz¹dowe, to jest na przyk³ad ofiary przemocy domowej czy uchodŸcy.

Informowanie o dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych
i ich potrzebach
– koniecznoœæ czêstszego informowania korporacji o podejmowanych
przez organizacje pozarz¹dowe inicjatywach, celach swojej dzia³alnoœci, a tak¿e potrzebach z zakresu pomocy prawników praktyków,
– zapraszanie przedstawicieli samorz¹dów do wspó³pracy przy organizowanych projektach, a tak¿e do udzia³u w spotkaniach mniej formalnych,
– stworzenie bazy danych potrzeb organizacji pozarz¹dowych,
– wyznaczenie w ka¿dej organizacji poradniczej koordynatora nadzoruj¹cego i pilotuj¹cego wspó³pracê miêdzy dan¹ organizacj¹ a lokalnymi w³adzami korporacji wspó³pracy,
– informowanie i zachêcanie aplikantów do wspó³pracy z poradniami
prawnymi i innymi organizacjami pozarz¹dowymi,
– informowanie emerytowanych adwokatów i radców prawnych o potrzebach organizacji pozarz¹dowych.
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Propagowanie idei poradnictwa pro bono
– promocja organizacji pozarz¹dowych i idei poradnictwa pro bono,
– podejmowanie dzia³añ marketingowych, na przyk³ad w lokalnych mediach, prowadz¹cych audycje na temat bezp³atnych porad prawnych
oraz organizacji je udzielaj¹cych,
– stworzenie informacyjnej strony internetowej, na której znalaz³yby siê
krótkie notki o organizacjach poradniczych (adres, zakres dzia³ania)
oraz informacje o realizowanych projektach,
– przygotowywanie przez organizacje pozarz¹dowe cyklicznych bezp³atnych spotkañ, na wzór „bia³ych niedziel”, dla ludnoœci wiejskiej
w miejscowoœciach szczególnie dotkniêtych bied¹, bezrobociem etc.,
– informowanie o mo¿liwoœci pracy pro bono w trakcie cyklicznie odbywaj¹cych siê szkoleñ zawodowych dla sêdziów i prokuratorów, a tak¿e
dla aplikantów,
– zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do prezentowania dzia³alnoœci swoich organizacji podczas wy¿ej wymienionych
szkoleñ.

Organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ
– wspólna organizacja wydarzeñ kulturalno-naukowych, takich jak spotkania ze znanymi goœæmi, promocje ksi¹¿ek i spotkania z autorami,
konkursy sta¿owe, konkursy dla m³odzie¿y i studentów, gdzie merytoryczn¹ i honorow¹ pieczê sprawowaliby przedstawiciele korporacji
oraz fundowali drobne nagrody,
– przeprowadzenie cyklu spotkañ z przedstawicielami zawodów prawniczych w gimnazjach i szko³ach œrednich, wieñcz¹cego zajêcia o tematyce upowszechniaj¹cej wiedzê prawn¹, a prowadzonych w ramach
ró¿nych programów przez organizacje pozarz¹dowe,
– organizowanie przez organizacje pozarz¹dowe spotkañ przedstawicieli
korporacji z m³odzie¿¹ oraz krótkich konkursów dotycz¹cych wiedzy
obywatelskiej,
– wspó³praca w celu przygotowania projektów, maj¹cych na celu pozyskanie dla organizacji pozarz¹dowych œrodków, które by³yby przeznaczane na op³acenie profesjonalnej obs³ugi prawnej.
Przedstawiciele s¹downictwa i prokuratury dodatkowo wskazali mo¿liwoœæ kierowania do studenckich poradni prawnych ró¿nych kategorii osób,
które potrzebuj¹ pomocy prawnej, na przyk³ad osób niezamo¿nych, niebêd¹cych w stanie samodzielnie sporz¹dziæ pism i innych dokumentów. Koncepcja ta dotyczy tak¿e osób, które w trakcie trwania procesu maj¹ problem na
przyk³ad ze sformu³owaniem ¿¹dañ procesowych lub rozpoznaniem konsekwencji konkretnych ¿¹dañ, osób, wobec których brakuje przes³anek do usta-
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nowienia obroñcy z urzêdu, a tak¿e wysoce skonfliktowanych stron sporu,
który jako taki le¿y poza zasiêgiem zainteresowania prokuratury/s¹du b¹dŸ,
odpowiednio wczeœnie rozwik³any, mo¿e zostaæ poza tym zasiêgiem
utrzymany.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczestnicy spotkañ zwracali uwagê na koniecznoœæ
dbania o wysok¹ jakoœæ porad œwiadczonych przez organizacje pozarz¹dowe.
Zasugerowano, aby wszystkie organizacje poradnicze pragn¹ce nawi¹zaæ
sta³¹ wspó³pracê z prawnikami praktykami przyjê³y i wprowadzi³y w ¿ycie dokument wypracowany w 2005 roku przez organizacje poradnicze „Standardy
udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego”. Ponadto niezwykle cenna wydaje siê idea organizowania cyklicznych spotkañ organizacji pozarz¹dowych oraz korporacji w celu nawi¹zania
bli¿szej wspó³pracy, koordynacji wspólnych dzia³añ, a tak¿e wypracowywania nowych technik i form poradnictwa prawnego oraz zaproszenia do
wspó³pracy kolejnych podmiotów.
W podsumowaniu projektu odby³y siê jeszcze dwa niezmiernie wa¿ne
spotkania: z adw. Stanis³awem Rymarem, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz z prokur. W³adys³awem Lewandowskim, sekretarzem Krajowej
Rady Radców Prawnych. Spotkania te mia³y na celu podsumowanie spotkañ
lokalnych i zaprezentowanie wy¿ej opisanych postulatów naczelnym w³adzom
korporacji prawniczych z nadziej¹ na wsparcie przy wdra¿aniu niektórych
rozwi¹zañ lub dokonaniu trwa³ych zmian w organizacji pracy korporacji czy
te¿ kszta³ceniu aplikantów.
Podczas spotkania z W³adys³awem Lewandowskim zaproponowano organizacjom pozarz¹dowym:
• mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej oferty na ³amach „Radcy Prawnego”, na stronach www i w e-mailach adresowanych do adwokatów,
• mo¿liwoœæ wprowadzenia nieobowi¹zkowych wyk³adów dla aplikantów na temat dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych i pracy pro
bono po uzgodnieniu z izbami okrêgowymi,
• mo¿liwoœæ uczestnictwa prawników z organizacjami pozarz¹dowymi w otwartych szkoleniach organizowanych przez korporacjê.
Ponadto sekretarz KRRP z rezerw¹ odniós³ siê do mo¿liwoœci tworzenia
list radców uwzglêdniaj¹cych ich specjalizacje w prawie oraz wyrazi³ obawê,
¿e nie ma mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów (w tym mo¿liwoœci odbywania praktyk w organizacjach poradniczych).
Kolejne spotkanie odby³o siê w Naczelnej Radzie Adwokackiej, podczas
którego adw. Stanis³aw Rymar zadeklarowa³, ¿e:
• podczas spotkania NRA w dniach 23-24 wrzeœnia rozwa¿one zostan¹ postulaty organizacji pozarz¹dowych,
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• popiera inicjatywê zaanga¿owania aplikantów adwokackich do odbywania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych i poszerzenia wyk³adów aplikacyjnych o informacje na temat dzia³alnoœci organizacji
pozarz¹dowych i pracy pro bono.
• powinno siê szerzej zaanga¿owaæ adwokatów seniorów do pracy pro
bono,
• wesprze ideê tworzenia list adwokatów uwzglêdniaj¹cych ich specjalizacje w prawie,
• organizacje poradnicze dostan¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej
oferty na ³amach „Palestry”, na stronach www i w e-mailach adresowanych do adwokatów.
Wyniki przeprowadzonych rozmów oraz nawi¹zanych kontaktów na poziomie lokalnym zapewne bêd¹ widoczne dopiero po pewnym czasie. Aby
jednak zakoñczony projekt nie pozosta³ bez widocznych rezultatów czy te¿
bez kontynuacji, kierowana przeze mnie Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych zobowi¹za³a siê, i¿ bêdzie koordynowaæ dalsz¹ wspó³pracê z korporacjami prawniczymi na poziomie ogólnopolskim i zabiegaæ o realizacjê
przynajmniej najwa¿niejszych z podniesionych postulatów. Ju¿ w najbli¿szym czasie wystosowana zostanie informacja zapraszaj¹ca prawników praktyków do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (na ³amach czasopism
korporacyjnych, na stronach www i rozes³ana e-mailem), rezultaty projektu
przekazane zostan¹ do organizacji pozarz¹dowych uczestnicz¹cych w spotkaniach lokalnych w celu zachêcenia ich do organizacji wspólnych przedsiêwziêæ z okrêgowymi izbami i radami, kontynuowane bêd¹ rozmowy na temat
mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów, w tym przede wszystkim
zorganizowania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych.
Wierzê, ¿e zakoñczony projekt odniós³ znacz¹cy sukces, a jego rezultaty
bêd¹ poszerzane wraz z podejmowanymi dzia³aniami wprowadzaj¹cymi w ¿ycie wy¿ej sformu³owane postulaty i przyk³ady dobrych rozwi¹zañ s³u¿¹cych
poprawie œwiadomoœci prawnej obywateli oraz dostêpu obywateli do prawa.

Maciej Bobrowicz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej

Wdro¿enie mediacji
w sprawach cywilnych
Tylko dwa razy by³em zrujnowany:
raz kiedy przegra³em sprawê s¹dow¹,
i drugi raz, kiedy inn¹ wygra³em.
Wolter

„Wyzwanie, które stoi przed nami obecnie, polega na zmianie kultury konfliktów maj¹cych miejsce w naszych rodzinach, w pracy, w spo³ecznoœciach
oraz w œwiecie. Chodzi o stworzenie kultury, w której nawet najpowa¿niejsze
spory bêd¹ rozwi¹zywane nie przez u¿ycie si³y czy przymusu, lecz na zasadzie
wzajemnych korzyœci...” – powiedzia³ William L. Ury, autor jednej z najbardziej poczytnych ksi¹¿ek z dziedziny negocjacji, Dochodz¹c do tak, wspó³twórca Programu Negocjacji na Uniwersytecie Harvarda.
Konflikty s¹ czymœ oczywistym we wspó³czesnym œwiecie, tak oczywistym, jak ró¿nice, które je wywo³uj¹ – ró¿nice pogl¹dów, wartoœci i przekonañ, które wyznajemy, celów, które chcemy osi¹gaæ, potrzeb, które chcemy
zaspokoiæ. Gdy strony konfliktu nie potrafi¹ go rozwi¹zaæ, ostateczne rozstrzygniêcie zapewnia walka – niezale¿nie od kosztów, które poci¹ga. Jedna
strona przegrywa, druga wygrywa – konflikt jest rozstrzygniêty, ale nie jest
rozwi¹zany!
W cywilizacjach rozwiniêtych kulturowo aren¹, na której toczy siê walka,
jest s¹d. To tam sêdzia rozstrzyga spór. Ale konflikt pozostaje nierozwi¹zany.
Rozwi¹zaæ go mog¹ tylko jego strony. Do niedawna nie istnia³a alternatywa
dla przymusu s¹dowego. Owym brakuj¹cym elementem sta³a siê mediacja.
Mediacja – to pomoc neutralnej osoby trzeciej stronom konfliktu w zawarciu ugody, koñcz¹cej spór. W Stanach Zjednoczonych, kraju, w którym mediacja rozwija siê najbardziej, tysi¹ce przedsiêbiorstw i instytucji rz¹dowych
zatrudnia dziœ mediatorów do rozwi¹zywania sporów pomiêdzy pracownikami oraz miêdzy pracownikami, a pracodawcami. Tysi¹c najwiêkszych kancelarii prawniczych w tym kraju zobowi¹za³o siê do stosowania mediacji za-
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miast rozstrzygania sporów w s¹dach, 90% najwiêkszych korporacji amerykañskich stosuje z powodzeniem mediacjê, oszczêdzaj¹c czas i pieni¹dze, a w ponad 5000 amerykañskich szkó³ dzieci ucz¹ siê mediacji rówieœniczej.

Czy mediacja jest skuteczna?
Sêdzia Clarence Seelinger po tym, jak dwóch mediatorów w ci¹gu 9 sesji
zakoñczy³o trwaj¹cy 25 lat spór, stwierdzi³: „Polecam proces negocjacji
z udzia³em mediatora do rozwi¹zywania wszystkich sporów, które wydaj¹ siê
nierozwi¹zywalne”. Dziewiêæ na dziesiêæ pozwów s¹dowych sk³adanych w USA
koñczy siê dziœ ugod¹.
W s¹dzie w Exeter (Anglia) ugod¹ koñczy siê 90% spraw z 65% skierowanych do mediacji. Jeden zaœ z rosyjskich genera³ów negocjuj¹cych zakoñczenie dzia³añ wojennych w Czeczenii stwierdzi³: „Wiem na pewno, ¿e wszystkie
wojny – nawet stuletnie – koñcz¹ siê negocjacjami i zawarciem pokoju”.
W krajach demokratycznych negocjacje (i mediacja) staj¹ siê sposobem
neutralizowania ró¿nic pomiêdzy ludŸmi. W Polsce szans¹ na zmianê podejœcia do rozwi¹zywania konfliktów sta³o siê wprowadzenie do prawa instytucji
mediacji. Od grudnia 2005 roku ka¿dy sêdzia ma prawo skierowaæ ka¿d¹ sprawê cywiln¹ do mediacji.
Podobnie jak w innych krajach, w których wprowadzono mediacjê, równie¿ w Polsce pojawiaj¹ siê bariery utrudniaj¹ce jej szybkie wdro¿enie. Ze
wzglêdu na odmiennoœæ mediacji jako poszukiwania przez strony rozwi¹zañ
(poprzez negocjacje „poza s¹dem”, prowadzone „w cieniu prawa”) od konfrontacyjnego procesu s¹dowego, w którym strony walcz¹ o racjê – mediacja
musi wzbudzaæ emocje. Dla przyzwyczajonych do tradycyjnych zachowañ sêdziów i pe³nomocników dzia³aj¹cych stereotypowo w toku procesu s¹dowego
mediacja mo¿e stanowiæ du¿e wyzwanie. Zaœ dla stron, pozbawionych mo¿liwoœci skorzystania z alternatywnych wobec procesu s¹dowego rozwi¹zañ
– wrêcz szok. Dotkliwy jest te¿ brak wiedzy na temat procesu mediacji, jego
przebiegu i zachowania stron. Decyduj¹ce staj¹ siê przekonania: sêdziów,
pe³nomocników procesowych doradzaj¹cych stronom czy te¿ przekonania
powoda i pozwanego! To one i tylko one decyduj¹, czy mediacja siê rozpocznie i jak siê zakoñczy!
Nowelizacja Kodeksu postêpowania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 roku
wprowadzi³a do polskiego systemu prawnego instytucjê mediacji cywilnej.
Sprzyja to przyspieszeniu rozstrzygania sporów s¹dowych, odci¹¿eniu s¹dów,
a tak¿e pozwala zakoñczyæ sporn¹ sprawê szybko i w sposób satysfakcjonuj¹cy dla stron.
Podstawowymi warunkami powodzenia mediacji cywilnej s¹:
– wykszta³cenie dobrze przygotowanej grupy mediatorów;
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– popularyzacja zasad i korzyœci p³yn¹cych z wykorzystania mediacji
wœród obywateli, a zw³aszcza uczestników sporów s¹dowych (w tym
tak¿e pe³nomocników);
– przekonanie sêdziów o celowoœci u¿ywania tego nowego instrumentu
prawnego.

Realizacja projektu
Przedstawiany projekt pilota¿owy by³ realizowany w ramach Programu
„Obywatel i Prawo”. Jego celem by³a popularyzacja mediacji cywilnej w lokalnym œrodowisku oraz dzia³ania sk³aniaj¹ce do jej stosowania.
Jako miejsce realizacji pilota¿u wybrano Zielon¹ Górê. Wybór podyktowany by³ tym, i¿ ju¿ wczeœniej podejmowano tam dzia³ania, maj¹ce na celu
przybli¿enie idei mediacji cywilnej sêdziom i pe³nomocnikom na przyk³adzie
doœwiadczeñ niemieckich oraz brytyjskich.
Wykorzystano doœwiadczenia dwóch s¹dów: w Getyndze (Dolna Saksonia, Niemcy) i w Exeter (Anglia). Po kilku latach od rozpoczêcia projektów
wdra¿ania mediacji w tych s¹dach zaobserwowano niezwyk³e efekty. W obu
s¹dach do mediacji kieruje siê oko³o 65% sporów, zaœ odsetek osi¹ganych
ugód wynosi: w Getyndze 90, w Exeter zaœ oko³o 75. Doœwiadczenia obu
miast potwierdzaj¹ wagê warunków, jakie zdecydowa³y o sukcesie:
– wsparcie projektu przez prezesów s¹dów;
– pozytywna opinia lokalnych liderów korporacji adwokackiej;
– pozytywne podejœcie do mediacji pe³nomocników procesowych, zachêcaj¹cych do mediacji swoich klientów, aktywnych w trakcie mediacji, rozumiej¹cych swoj¹ inn¹ ni¿ w procesie rolê.
Barierami, które utrudniaj¹ osi¹ganie dobrych rezultatów, s¹:
– koniecznoœæ zaakceptowania przez sêdziów obecnoœci „osoby trzeciej”
– mediatora, „oddania” mu sprawy;
– koniecznoœæ zrozumienia i przyjêcia przez pe³nomocników innej roli
w mediacji – roli doradcy klienta, który podejmuje decyzje, w miejsce
pe³nomocnika procesowego zarz¹dzaj¹cego procesem i odgrywaj¹cego
w nim pierwszoplanow¹ rolê;
– koniecznoœæ akceptacji przez pe³nomocników procesowych zmiany postawy – z konfrontacyjnej na kooperacyjn¹ (pe³nomocnika poszukuj¹cego rozwi¹zañ, a nie „racji”);
– brak wiedzy o mediacji i wiary w jej skutecznoœæ (konflikt na tyle dzieli
strony, ¿e nawet myœl o konstruktywnej komunikacji staje siê dla nich
trudno wyobra¿alna – wobec czego mediacja jest odrzucana).
Szans¹ na zmianê tych postaw daje dostarczenie wszystkim zainteresowanym informacji o mediacji. Temu w³aœnie celowi mia³ s³u¿yæ projekt wdro¿enia instytucji mediacji w S¹dzie Rejonowym w Zielonej Górze.
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Przyjêto, i¿ dzia³ania skierowane bêd¹ do:
– stron,
– sêdziów,
– opinii publicznej,
– pe³nomocników procesowych,
Dotarcie do stron sporu zapewniono przez:
– wydanie wielkoformatowych plakatów informuj¹cych o mediacji rozwieszonych na korytarzach s¹du;
– wydanie kolorowych broszur umieszczonych na specjalnych stojakach
w korytarzach s¹du;
– wydanie materia³u informuj¹cego szczegó³owo o mediacji i sposobie
jej prowadzenia, dorêczanego stronom i pe³nomocnikom wraz z zaproszeniem na mediacje (kierowane przez mediatora).
Sêdziowie zostali zapoznani z instytucj¹ mediacji oraz zasadami kierowania spraw do mediacji podczas kilkugodzinnego szkolenia. W jego trakcie polski sêdzia przedstawi³ i skomentowa³ przepisy kodeksu postêpowania cywilnego, doœwiadczony mediator przekaza³ wiedzê o istocie konfliktu i zasadach
dzia³ania mediatora, zaœ goœæ – sêdzia z Getyngi – zapozna³ sêdziów z zasadami kierowania spraw do mediacji. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o po³owy
sêdziów s¹du. W szkoleniu wziêli tak¿e udzia³ sêdziowie S¹du Okrêgowego.
Projekt by³ wspierany przez prezesów S¹du Okrêgowego i S¹du Rejonowego. Kierownictwo s¹du zapewni³o mediatorom specjalne, sta³e pomieszczenie do prowadzenia mediacji. Niezwykle istotne dla realizacji projektu
by³o zapewnienie ¿yczliwoœci opinii publicznej. Zwiêksza³o to bowiem liczbê
osób poinformowanych o mediacji.
Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej i prezes S¹du Okrêgowego byli organizatorami konferencji prasowej informuj¹cej o przebiegu realizacji projektu. W Telewizji Polskiej, Polskim Radiu, gazetach lokalnych: „Gazecie Wyborczej” i „Gazecie Lubuskiej”, pojawi³y siê informacje o mediacji
i realizowanym projekcie. Na zakoñczenie projektu w „Gazecie Lubuskiej”
ukaza³ siê ca³ostronicowy artyku³ zawieraj¹cy wywiady z mediatorami i sêdziami oraz informacje o wynikach wdro¿enia mediacji.
W trakcie realizacji projektu okaza³o siê, i¿ niezwykle wa¿n¹ rolê w mediacji odgrywaj¹ radcy prawni i adwokaci. Projekt nie zak³ada³ wdro¿enia
dzia³añ skierowanych do tych grup. Jednak, by zwiêkszyæ jego skutecznoœæ,
podjêto decyzjê o wydaniu materia³ów informacyjnych dotycz¹cych mediacji
i zorganizowano konferencjê-szkolenie na temat mediacji i roli pe³nomocników. Ze wzglêdu na ograniczone œrodki, dzia³ania te skierowano do radców
prawnych. Wydano 600 egzemplarzy informatorów, które dorêczono ka¿demu uczestnikowi. W szkoleniu uczestniczy³o 60 radców prawnych.
Kluczowym elementem projektu sta³o siê wyszkolenie profesjonalnych
mediatorów. Informacja o rekrutacji zawarta zosta³a w og³oszeniu opubliko-
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wanym w lokalnej gazecie. Do programu zg³osi³o siê czterokrotnie wiêcej chêtnych, ni¿ przewidywano. Zg³aszaj¹cy siê liczyli na uzyskanie sta³ej, dobrze
„p³atnej pracy na etacie”. Powszechny by³ te¿ brak wiedzy na temat predyspozycji osobowoœciowych przysz³ego mediatora. Czêœæ zg³aszaj¹cych siê osób
sama zrezygnowa³a z uczestnictwa w szkoleniu. Przeprowadzono wstêpn¹ selekcjê, w wyniku której wybrano 15 osób (liczba zgodna z za³o¿eniami
projektu).
Szkolenie podzielono na dwie czêœci: dwudniow¹ oraz jednodniow¹ (która odby³a siê po oko³o 3 miesi¹cach i mia³a uwzglêdniaæ zdobyte doœwiadczenia mediatorów). Program zbudowano na podstawie tak zwanego modelu mediacji ograniczonej w czasie, funkcjonuj¹cego w Exeter. Szkolenie prowadzili:
trener z zakresu komunikacji i rozwi¹zywania konfliktów oraz doœwiadczony
mediator. Szkolenie trwa³o ³¹cznie 24 godziny. Prowadzono je metod¹ warsztatow¹ z wykorzystaniem symulacji, odtwarzania ról. Wykorzystano tak¿e
brytyjski film szkoleniowy o mediacji. Program szkolenia obejmowa³ miêdzy
innymi: podstawy prawne mediacji, zasady mediacji i rola mediatora, zrozumienie konfliktu i sposobu interwencji mediatora, zasady kierowania mediacj¹
przez mediatora oraz komunikacji w mediacji, roli emocji w konflikcie.
W ocenie organizatorów nale¿a³oby d¹¿yæ do rozszerzenia godzin szkolenia do oko³o 40, co oznacza szkolenie w wymiarze: 2 x 2 dni + 1 dzieñ. W tym
modelu zak³ada siê dalsze rozwijanie kompetencji przez mediatorów.
Projekt realizowano 6 miesiêcy. Osi¹gniêto nastêpuj¹ce rezultaty:
1. Wyszkolono 15 mediatorów; po³owê z wyszkolonych mediatorów stanowili prawnicy.
2. Wyszkolono 60 sêdziów (w tym 17 z S¹du Rejonowego).
3. Przeprowadzono 59 mediacji (w ci¹gu 5 pierwszych miesiêcy) – a zak³adano 30 mediacji.
4. Zapoznano z instytucj¹ mediacji opiniê publiczn¹ poprzez kampaniê
promuj¹c¹ tê instytucjê.

Wnioski
Oto wnioski dla kolejnych wdro¿eñ, jakie wynikaj¹ z doœwiadczeñ Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej.
1. W zakresie szkoleñ dla mediatorów
– nale¿a³oby zdecydowanie zwiêkszyæ liczbê godzin szkolenia (co najmniej o dwa dni szkoleniowe).
2. W zakresie szkoleñ dla sêdziów
– przeprowadzenie intensywnych dzia³añ informuj¹cych o szkoleniu dla
sêdziów z wykorzystaniem autorytetu Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
3. W zakresie materia³ów informacyjnych
– zmniejszenie liczby plakatów do 5-10 (na 1 s¹d rejonowy),
– zwiêkszenie liczby broszur (których zabrak³o ju¿ po tygodniu).
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4. Wsparcie idei mediacji poprzez Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

Wyniki badañ ankietowych uczestników projektu
Rysunek 1. W jakiego rodzaju sporach Pani/Pana zdaniem mo¿na najtrafniej
stosowaæ mediacjê cywiln¹? /Sêdziowie

Rysunek 2. Co wed³ug Pani/Pana mo¿e w najwiêkszym stopniu przyczyniæ
siê do propagowania mediacji cywilnej w Polsce/Mediatorzy

Wdro¿enie mediacji w sprawach cywilnych

59

Rysunek 3. Który z podanych ni¿ej argumentów mo¿e Pani¹/Pana przekonaæ
do rozstrzygniêcia sporu poza s¹dem? /Powód/Pozwany

Rysunek 4. Jakie jest Pani/Pana zaufanie do rozwi¹zywania sporów w drodze
mediacji cywilnej? Powód/Pozwany
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Rysunek 5. Czy spór rozstrzygniêty w drodze mediacji jest dla Pani/Pana tak
samo wa¿ny (jeœli chodzi o moc prawn¹), jak ten rozstrzygniêty w drodze postêpowania s¹dowego?

Rysunek 6. Czy bêdzie Pani/Pan korzysta³ w przysz³oœci z mo¿liwoœci rozstrzygania sporów za pomoc¹ mediacji cywilnej? Powód i Pozwany

Renata Niecikowska*
Stowarzyszenie Klon/Jawor

Standardy informatorów prawnych
Wyniki badania oraz rekomendacje dotycz¹ce tworzenia i dystrybucji
materia³ów prawnych kierowanych do obywateli
Dzia³alnoœæ informacyjna i wydawnicza jest jedn¹ z powszechniejszych
form aktywnoœci organizacji pozarz¹dowych. Choæ czêsto jedynie uzupe³nia
codzienn¹ pracê, to nawet jako dzia³alnoœæ dodatkowa ma du¿e znaczenie.
Daje bowiem mo¿liwoœæ przekazywania ró¿nych treœci w formie pisanej (tak¿e poprzez Internet) i szerokiego docierania z nimi do ró¿nych grup spo³ecznych, nie tylko do cz³onków i podopiecznych organizacji. Coraz czêœciej
i aktywniej z obowi¹zku informowania obywateli o ich uprawnieniach zaczynaj¹ siê te¿ wywi¹zywaæ instytucje.
Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowa³o, od marca do czerwca 2006 roku,
projekt „Standardy informatorów prawnych”. Projekt ten mia³ na celu:
– zebranie dotychczasowych doœwiadczeñ w zakresie opracowywania
w sektorze pozarz¹dowym i publicznym informacji prawnej,
– przedstawienie sposobów dostarczania obywatelom informacji prawnej
tworzonej w sektorze pozarz¹dowym i publicznym,
– zaproponowanie standardów opracowania i dystrybucji informacji
prawnej.
Przedmiotem badania (projektu) by³y materia³y informacyjne/poradnicze
z dziedziny prawa, spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria:
• dotyczy³y problemów prawnych, przekazuj¹ obywatelom informacje o powszechnie obowi¹zuj¹cym w Polsce prawie i praktyce jego
stosowania,
• mia³y charakter informacyjny/poradniczy,
*Opracowanie na podstawie raportu z badania organizacji pozarz¹dowych i instytucji tworz¹cych materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 roku na zlecenie Fundacji Instytut Spraw Publicznych,
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”.
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• nie by³y wydawane jednorazowo, nie s¹ dzia³alnoœci¹ incydentaln¹
dla danej organizacji,
• wydawane by³y w formie drukowanej lub udostêpniane w Internecie.
W ramach projektu:
1. Zebrano, za pomoc¹ badania ankietowego (wys³ano 171 ankiet), dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie opracowywania i dystrybucji materia³ów
prawnych w organizacjach. Otrzymano 38 wype³nionych ankiet od 36 organizacji i 2 instytucji, w tym organizacji, które ju¿ nie wydaj¹ materia³ów prawnych.
2. Zebrano informacje o dzia³alnoœci informacyjnej w dziedzinie prawa instytucji (analiza 70 stron internetowych ministerstw i urzêdów centralnych, 16
stron urzêdów wojewódzkich, 10 stron urzêdów miast i starostw).
3. Poddano ocenie ekspertów (dziennikarza, prawnika, doradcy Biura Porad Obywatelskich) 61 wybranych opracowañ prawnych.
Wyniki badania i standardy materia³ów prawnych zosta³y zawarte w raporcie „Standardy informatorów prawnych”. Poni¿ej prezentujemy najwa¿niejsze wnioski p³yn¹ce z badania oraz rekomendacje, które warto uwzglêdniæ
przy tworzeniu materia³ów prawnych. Mamy nadziejê, ¿e przedstawione rekomendacje tworzenia i dystrybucji materia³ów prawnych bêd¹ po¿yteczne zarówno dla samych organizacji i instytucji, jak i grantodawców. Do tych w³aœnie grup jest kierowany raport i standardy, bowiem wskazane wydaje siê
uporz¹dkowanie rynku materia³ów prawnych. Osi¹gniêcie tego celu bêdzie
po¿yteczne nie tylko dla grantodawców, ale tak¿e dla twórców informatorów
oraz ich odbiorców.

Wyniki badania ankietowego
Rysunek 1. Ile organizacji wydaje materia³y informacyjne/poradnicze
z dziedziny prawa?
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Wœród 171 badanych organizacji ponad 30 zadeklarowa³o, ¿e opracowuj¹
materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa1, 13 organizacji prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ regularnie, od co najmniej 3 lat. Przyjêcie kryterium regularnego wydawania bardzo zawê¿a grupê organizacji aktywnych w dziedzinie tworzenia materia³ów prawnych. Pozosta³e wydaj¹ materia³y prawne nieregularnie lub zdarza³o im siê wydawaæ takie materia³y, ale nie s¹ ju¿ one aktualizowane.
Forma i nak³ady materia³ów prawnych tworzonych przez organizacje
Materia³y prawne powstaj¹ce w organizacjach najczêœciej maj¹ drukowan¹ form¹ (79%). Niemal równie czêsto organizacje publikuj¹ informacje/materia³y na stronach internetowych swojej organizacji, rzadziej tworz¹
w tym celu specjalne serwisy. 71% organizacji zadeklarowa³o, ¿e tworzone
przez nie materia³y s¹ dostêpne w Internecie. To du¿o, choæ szkoda, ¿e nie
wszystkie powstaj¹ce materia³y maj¹ swoje wersje internetowe. Tylko jedna
zbadana organizacja udostêpnia swoje materia³y tylko w Internecie.
Organizacje rzadko u¿ywaj¹ innych form dystrybucji informacji pisanej
ni¿ drukowana, czyli ulotki, poradniki, informatory. Do nielicznych wyj¹tków
mo¿na zaliczyæ: CD, Telegazetê, przedruki opracowanych informacji w gazetach i czasopismach, kasety magnetofonowe (w przypadku informacji dla osób
niewidomych).
Badane organizacje wyda³y ³¹cznie ok. 300 tytu³ów. Wœród 300 tytu³ów
wydawnictw tylko 11 mia³o nak³ad powy¿ej 10 tysiêcy egzemplarzy. 17
tytu³ów osi¹gnê³o nak³ad 5000, a 31 wydawnictw ukaza³o siê w iloœci 3000
egzemplarzy. 64 tytu³y mia³y nak³ad 1000–2000 egzemplarzy, a 57 tytu³ów jedynie 500. Tylko jedna organizacja wyda³a tytu³y w iloœci powy¿ej 100
tysiêcy egzemplarzy.
Wœród zbadanych materia³ów prawnych 54% mia³o tylko jedno wydanie.
Tematy podejmowane w materia³ach prawnych i ich adresaci
Materia³y s¹ kierowane przede wszystkim do osób indywidualnych (84%),
ale tak¿e do organizacji i pracowników organizacji (61%) oraz do instytucji
i pracowników instytucji (53%). Organizacje maj¹ silne przeœwiadczenie o potrzebie kierowania materia³ów prawnych do grup zawodowych zwi¹zanych
z pomoc¹ osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Silne jest
przeœwiadczenie o potrzebie ich edukacji.
Wœród tematów najczêœciej wskazywanych przez wype³niaj¹cych ankietê
na pierwszym miejscu znajduj¹ siê uprawnienia osób niepe³nosprawnych
1

Z racji krótkiego czasu realizacji projektu, jak te¿ trudnoœci, jak¹ dla wielu organizacji by³o znalezienie czasu na wype³nienie ankiety, zapewne nie jest to liczba ostatecznie okreœlaj¹ca liczbê wydawców materia³ów prawnych dla obywateli w naszym
kraju. Z pewnoœci¹ jednak pokazuje skalê zjawiska.
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(37%) oraz innych grup, takich jak na przyk³ad dzieci, m³odzie¿, kobiety, bezdomni. Specyfik¹ organizacji jest to, ¿e tworz¹ one materia³y dla tak „oczywistych” w œwiadomoœci spo³ecznej grup, jak na przyk³ad osoby bezrobotne, jak
te¿ do w¹skich grup, na przyk³ad ofiar b³êdów medycznych, prawnych opiekunów osób niepe³nosprawnych, czy wreszcie do grup zawodowych, na przyk³ad pracowników s³u¿by zdrowia. W³aœciwie nie istniej¹ œrodowiska zupe³nie zapomniane przez organizacje. 13 organizacji wskaza³o, ¿e opracowuje
materia³y prawne zwi¹zane z postêpowaniem s¹dowym, a 9 podejmuje w swoich materia³ach tematykê prawa dotycz¹cego organizacji pozarz¹dowych.
Temat 79% materia³ów jest wybierany na podstawie pytañ wp³ywaj¹cych
od podopiecznych organizacji. Doœæ czêsto organizacje same decyduj¹ o wyborze tematu (55%). Zdarza siê, ¿e o wyborze decyduj¹ potrzeby programu/sponsorów (5%).
Charakter ogólnopolski ma 89% tekstów materia³ów prawnych tworzonych w organizacjach, czyli mog¹ one s³u¿yæ ka¿demu obywatelowi, bez
wzglêdu na miejsce zamieszkania.
Jak powstaj¹ materia³y prawne?
Autorami tekstów materia³ów prawnych s¹ g³ównie prawnicy (82%). Czêsto pisz¹ je te¿ specjaliœci w dziedzinie, której dotyczy materia³. Ta z gruntu
rzeczy dobra tendencja powierzania pisania tekstów fachowcom, nie zawsze
siê sprawdza, na przyk³ad w zakresie czytelnoœci, jasnoœci przekazu. Zdarza
siê na przyk³ad, ¿e teksty s¹ pisane trudnym, fachowym jêzykiem.
Wiêkszoœæ organizacji recenzuje materia³y przed ich wydaniem (89%).
Recenzentami s¹ najczêœciej (podobnie jak ich autorami!) prawnicy i specjaliœci w danej dziedzinie. Mo¿na uznaæ, ¿e zdecydowanie zbyt rzadko materia³y
recenzuj¹ sami odbiorcy. W³aœciwie tekstów nie konsultuj¹ te¿ urzêdnicy
znaj¹cy dany problem.
Na u¿ytek osób z zewn¹trz, na przyk³ad klientów organizacji tworzonych
jest 92% materia³ów. Znacznie rzadziej (37%) organizacje tworz¹ materia³y
prawne tylko z myœl¹ o w³asnej organizacji – na u¿ytek pracowników, cz³onków, programów itp. Szkoda wiêc, ¿e s¹ tak rzadko recenzowane przez odbiorców.
Po³owa organizacji ma w zespole specjalnego pracownika (na przyk³ad redaktora tytu³u, serii, strony internetowej) lub zespó³ redakcyjny zajmuj¹cy siê
redakcj¹, przygotowaniem do druku. 37% zbadanych organizacji takiego pracownika nie ma i prace te wykonuj¹ cz³onkowie organizacji we w³asnym
zakresie.
Teksty s¹ redagowane i poprawiane przez korektora przed ich oddaniem
do druku. Najczêœciej prace te wykonuje jeden z pracowników organizacji/instytucji (61%). Trochê rzadziej (45%) ktoœ spoza pracowników organizacji
(na przyk³ad redaktor, polonista).
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Sk³ad tekstów jest w wiêkszoœci przypadków wykonywany przez osobê
„z zewn¹trz” – specjalistê (45%) lub przez profesjonaln¹ firmê (24%). Doœæ
czêsto teksty sk³adaj¹ te¿ pracownicy organizacji specjalizuj¹cy siê w tym,
maj¹cy to w swoich obowi¹zkach (42%).
Zgodnie z deklaracjami organizacji, 68% materia³ów prawnych ma
wspóln¹ szatê graficzn¹, na przyk³ad kolorystykê, elementy graficzne, logo.
Tylko 9 organizacji stwierdzi³o, ¿e takiej wspólnej szaty graficznej nie ma. Dla
wielu organizacji tym wspólnym elementem, nawet jeœli nie ma jednej linii
graficznej, jest logo organizacji.
Rola dzia³alnoœci wydawniczej podejmowanej przez organizacje. Nagradzanie materia³ów
Jako uzupe³nienie poradnictwa traktuje dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w dziedzinie prawa 68% organizacji – powstaj¹ce materia³y prawne s¹ wykorzystywane w dzia³alnoœci poradniczej. Najliczniejsza jest grupa organizacji, które
jako przyczynê rozpoczêcia swojej dzia³alnoœci w zakresie opracowywania
materia³ów prawnych podaj¹ brak wiedzy o uprawnieniach w ró¿nych œrodowiskach i liczne pytania od podopiecznych swojej organizacji. Wielu organizacjom posiadanie takich opracowanych, gotowych informacji bardzo u³atwia
pracê na rzecz osób indywidualnych i organizacji.
Materia³y 32 organizacji nie zosta³y nigdy w ¿aden sposób wyró¿nione.
Tylko 5 organizacji otrzyma³o nagrodê/wyró¿nienie za swoje wydawnictwa
– przy czym by³o to zarówno uznanie wyra¿ane przez urz¹d centralny (na
przyk³ad Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej), jak i przez
inne organizacje. Za najwiêkszy sukces w swojej dotychczasowej dzia³alnoœci
wydawniczej w dziedzinie prawa organizacje uznaj¹ najczêœciej konkretne
wydawnictwa, serie, strony internetowe. Wa¿ne jest te¿ uznanie innych organizacji lub instytucji, choæ czêœciej jako powód zadowolenia wskazywano satysfakcjê odbiorców i poczucie, ¿e dziêki lekturze materia³ów odbiorcy maj¹
wiêksz¹ wiedzê o swoich uprawnieniach.
W najbli¿szym czasie 17 organizacji chce utrzymaæ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w dziedzinie prawa, a 7 organizacji planuje j¹ rozszerzyæ. ¯adna organizacja nie zamierza zawiesiæ dzia³alnoœci w zakresie informacji prawnej.
Finansowanie materia³ów prawnych
Wiêkszoœæ, bo 68%, organizacji finansuje swoje materia³y prawne z dotacji instytucji publicznych. Jako drugie Ÿród³o œrodków organizacje wskazuj¹
dotacje od sponsorów prywatnych (45%) oraz œrodki w³asne (42%). Tylko
trzy organizacje wspó³finansowa³y materia³y dziêki czêœciowej odp³atnoœci
odbiorców.
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Wspó³praca w zakresie tworzenia materia³ów prawnych
W zakresie wspólnego tworzenia tekstów materia³ów prawnych 61% badanych wspó³pracowa³o z jak¹œ inn¹ organizacj¹/instytucj¹ – s¹ to w wiêkszoœci inne organizacje, których dzia³alnoœæ jest tematycznie zwi¹zana z danym
materia³em. Organizacje wymienia³y te¿, jako wspó³pracowników, instytucje,
g³ównie ministerstwa, urzêdy centralne.
Wydaje siê, ¿e dla efektywnego powstawania dobrych, praktycznych informacji niezbêdne jest szukanie przez organizacje wspó³pracy z instytucjami.
W zakresie tworzenia materia³ów prawnych jest to doœæ czêste (zw³aszcza jeœli
chodzi o wspó³pracê z urzêdami centralnymi). Jednak na pewno powinno byæ
ono czêstsze, jeœli chodzi o wspó³pracê organizacji i instytucji w zakresie dystrybucji.
Trudnoœci z opracowaniem i dystrybucj¹ materia³ów
Organizacje wskazuj¹ przede wszystkim na brak œrodków – zarówno tych
potrzebnych na dystrybucjê, jak i opracowanie materia³ów. Jednak nie tylko
finanse decyduj¹ o k³opotach zwi¹zanych z tworzeniem materia³ów. Wœród
trudnoœci, które musz¹ pokonywaæ organizacje, mo¿na tak¿e wymieniæ: brak
prawników znaj¹cych dobrze specyficzne dziedziny prawa i praktykê stosowania przepisów, czêste zmiany przepisów, brak osób kompetentnie zajmuj¹cych siê marketingiem wydawnictw, zbyt niskie nak³ady, nieodpowiadaj¹ce
zapotrzebowaniu.
Dystrybucja materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa
Po³owa organizacji nie ma specjalnego pracownika odpowiadaj¹cego za
dystrybucjê materia³ów, chocia¿ du¿a czêœæ wskaza³a, ¿e go posiada (37%).
Zapewne czêsto prace zwi¹zane z dystrybucj¹ przejmuj¹ pracownicy pe³ni¹cy
ju¿ inne funkcje. 84% organizacji bezp³atnie rozdaje swoje materia³y prawne,
a 68% wysy³a je na indywidualne zamówienia. Dopiero na trzecim miejscu
jako formê dystrybucji organizacje wymienia³y Internet (47%).
Spoœród zbadanych organizacji 29 wskaza³o, ¿e ich materia³y prawne s¹
bezp³atne. Tylko 8 organizacji przyzna³o, ¿e czêœæ wydawnictw jest p³atna.
¯adna zbadana organizacja nie ma w ofercie wy³¹cznie wydawnictw p³atnych.
Swoje materia³y prawne na terenie ca³ej Polski dystrybuuje 79% zbadanych organizacji. Dobrze wiêc, ¿e w po³owie organizacji istnieje plan (polityka) dystrybucji, bo ogólnopolska dystrybucja jest trudniejsza. Szkoda jednak,
¿e planu dystrybucji nie ma ka¿da organizacja. 87% organizacji przekazuje
swoje materia³y bezpoœrednio klientom/odbiorcom; 58% organizacji korzysta
z pomocy poœredników. Zgodnie z deklaracjami organizacji s¹ to w³asne oddzia³y i placówki lokalne, sieci zrzeszaj¹ce organizacje dzia³aj¹ce w tym samym obszarze oraz niemal wszystkie instytucje lokalne(!).
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Jak polepszyæ s³aby dostêp do materia³ów – propozycje organizacji
61% organizacji uzna³o, ¿e dostêp obywateli do materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa, tworzonych przez organizacje dzia³aj¹ce w naszym kraju, jest trudny lub z³y. Z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y zadbaæ o to,
aby by³ on lepszy. Organizacje maj¹ wiele pomys³ów, jak mo¿na na to
wp³yn¹æ, na przyk³ad szerzej wykorzystywaæ Internet, tworzyæ sieci lokalnych punktów w oparciu o lokalne organizacje i instytucje.
Wydaje siê jednak, ¿e nawet najlepsze metody i najwiêksze œrodki w³o¿one w powiêkszenie nak³adów materia³ów prawych nie oka¿¹ siê skuteczne bez
reklamowania tworzonych informacji o zasobach. Zarówno do jakoœci, jak
i skutecznoœci informacji w Internecie, Telegazecie, jak i tych dostêpnych
w organizacjach/instytucjach trzeba odbiorcê przekonaæ.

Wyniki oceny materia³ów prawnych organizacji i instytucji przez
ekspertów
Wybranych 61 materia³ów prawnych poddano analizie: prawnika, doradcy Biura Porad Obywatelskich i dziennikarza/polonisty. Eksperci oceniali materia³y pod wzglêdem:
• zawartoœci merytorycznej (sposób przedstawienia tematu, czy materia³ ma przyk³ady, omówienia, czy temat jest przedstawiony wyczerpuj¹co, kompletnie) – wiêkszoœæ materia³ów zosta³a wysoko oceniona merytorycznie,
• czytelnoœci dla odbiorcy (wygl¹d, sposób prezentacji, uk³ad tekstu)
– czytelnoœæ zosta³a nieco ni¿ej oceniona ni¿ zawartoœæ merytoryczna,
• jêzyka – okaza³ siê s³abszym punktem publikacji, poniewa¿ w wielu
z nich u¿ywa siê zbyt fachowego jêzyka,
• aktualnoœci informacji (czy jest czytelna, widoczna informacja, jaki
stan prawny prezentuje dany materia³) – prawie co trzeci materia³ nie
mia³ wyraŸnej informacji o stanie prawnym.
Materia³y mia³y bardzo nierówny poziom. Jest wœród nich wiele rzetelnych opracowañ, ale s¹ te¿ wydawnictwa s³absze, z brakami dotycz¹cymi najczêœciej zbyt fachowego jêzyka, b³êdów redakcyjnych i s³abej czytelnoœci.
Ma³o wydawnictw uzyska³o wysokie oceny wszystkich ekspertów.

Wyniki badania instytucji publicznych
Instytucje maj¹ obowi¹zek informowania obywateli o ich uprawnieniach.
Z racji zobowi¹zuj¹cych je do tego przepisów (na przyk³ad ustawa o dostêpie
do informacji publicznej, rozporz¹dzenie w sprawie „Biuletynu Informacji
Publicznej”) wywi¹zuj¹ siê z tego coraz czêœciej poprzez Internet.
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Jeœli chodzi o urzêdy, interesowa³o nas, czy:
• sporz¹dzaj¹ w³asne publikacje drukowane (informacje o tym powinny byæ widoczne tak¿e na stronach internetowych),
• czy i jak wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku informowania obywateli o ich
uprawnieniach na swoich stronach internetowych.
Wyniki analizy stron internetowych instytucji (70 stron ministerstw i urzêdów centralnych, 16 stron urzêdów wojewódzkich, 10 stron urzêdów miast
i starostw) s¹ nastêpuj¹ce:
– Wiêkszoœæ ministerstw oraz urzêdów centralnych w zakresie swoich
kompetencji udostêpnia informacje dla obywateli. Wiêkszoœæ czyni to,
umieszczaj¹c teksty w treœci swoich stron, czêœæ udostêpnia pliki w pdf
lub Wordzie. Niewiele podmiotów przygotowuje publikacje drukowane (takie materia³y wydaj¹ na przyk³ad: Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Pañstwowa Inspekcja Pracy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich). Do rzadkoœci nale¿¹ przypadki, kiedy instytucja udostêpnia
publikacje innych podmiotów lub informuje, gdzie mo¿na je znaleŸæ.
– Urzêdy wojewódzkie informuj¹ obywateli o ich uprawnieniach stosownie do swoich kompetencji oraz w wiêkszoœci przypadków umo¿liwiaj¹
œci¹gniêcie odpowiednich formularzy.
– Ze stron urzêdów i starostw czêsto mo¿na œci¹gaæ formularze do
za³atwienia danych spraw (na przyk³ad wydanie duplikatu prawa jazdy,
rejestracja dzia³alnoœci gospodarczej). Informuj¹ te¿ o swoich kompetencjach i trybie za³atwiania spraw. Urzêdy te nie tworz¹ broszur
u³atwiaj¹cych poruszanie siê w przepisach prawnych, nie wskazuj¹ tak¿e, gdzie mo¿na je znaleŸæ. Podaj¹ jedynie linki do ró¿nych organizacji
i instytucji, jednak bez wskazania, ¿e mo¿na tam znaleŸæ dan¹ informacjê. Na obecnym etapie ¿adna strona nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwoœci, jakie daje Internet.
Urzêdy zbyt rzadko udostêpniaj¹ materia³y innych podmiotów lub odsy³aj¹ do miejsca, gdzie mo¿na je znaleŸæ. W sekcjach dotycz¹cych za³atwiania
danych spraw mog³yby siê znajdowaæ odnoœniki do publikacji organizacji pozarz¹dowych lub ich stron internetowych, na przyk³ad w sprawach dotycz¹cych pomocy spo³ecznej czy osób niepe³nosprawnych. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Urz¹d Miasta w Gdyni, który na swojej stronie informuje
o istnieniu i kompetencjach Biura Porad Obywatelskich (prowadzonego przez
organizacjê pozarz¹dow¹ i wspieranego przez urz¹d miasta).

Wa¿niejsze wnioski z badania

• Wœród organizacji pozarz¹dowych nieliczne wydaj¹ materia³y o charakterze informacyjno/poradniczym z dziedziny prawa. Szczególnie ma³o jest
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organizacji, które prowadz¹ tak¹ dzia³alnoœæ regularnie i nie wydaj¹ informatorów prawnych tylko okazjonalnie, bez wyraŸnego planu.
Nak³ady materia³ów s¹ zbyt niskie w stosunku do potrzeb.
W wiêkszoœci przypadków materia³y prawne s¹ dobre merytorycznie. Czêsto jednak s¹ ma³o czytelne i napisane nieprzystêpnym jêzykiem. Nale¿y
dbaæ o ich czytelnoœæ i o prostotê jêzyka, tak by zachêca³y do lektury
zwyk³ego czytelnika i pozwoli³y mu, bez dodatkowych wyjaœnieñ, wykorzystaæ zdobyte informacje do rozwi¹zania problemu.
Jeœli chodzi o instytucje, jest oczywiste, ¿e informuj¹ obywateli o prawie
w obszarach, które wynikaj¹ œciœle z ich kompetencji. Organizacje informuj¹ o uprawnieniach zwi¹zanych czêsto z innymi ni¿ opracowywane
przez instytucje tematami. Wskazane by³yby wykraczanie poza wzajemne
kompetencje i zainteresowania oraz wspó³praca obu stron – przynajmniej
na poziomie wymiany informacji o inicjatywach. W wiêkszoœci przypadków cele organizacji pozarz¹dowych i instytucji publicznych w zakresie
informowania obywateli o ich prawach s¹ przecie¿ zbie¿ne.
S³abym punktem jest dystrybucja materia³ów prawnych. Co prawda, organizacje deklaruj¹, ¿e ich materia³y s¹ dystrybuowane przez wiêkszoœæ organizacji i instytucji lokalnych, ale jednoczeœnie Ÿle oceniaj¹ dostêp do nich.
Prawdziwym wyzwaniem dla organizacji i instytucji jest dotarcie z powstaj¹cymi materia³ami do zwyk³ych odbiorców. Ta kwestia powinna byæ
obiektem szczególnych zabiegów zarówno ze strony opracowuj¹cych, jak
i sponsorów materia³ów prawnych.

Standardy tworzenia i dystrybucji materia³ów informacyjnych/
/poradniczych z dziedziny prawa – rekomendacje2
Cechy dobrego materia³u prawnego dla obywatela
Materia³y informacyjne/poradnicze z dziedziny prawa kierowane do obywateli – to broszury, ulotki, ksi¹¿ki, poradniki, strony i opracowania internetowe. Materia³y te dostarczaj¹ obywatelom informacji o powszechnie obowi¹zuj¹cym w Polsce prawie i praktyce jego stosowania. Wszystkie powinny
spe³niaæ wiele kryteriów decyduj¹cych o tym, ¿e informacja pisana, któr¹
otrzymuje obywatel, w³aœciwie, rzetelnie i skutecznie opisuje jego uprawnienia i obowi¹zki.
2

Opracowanie standardów – Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie:
1) wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 roku
wœród organizacji pozarz¹dowych i instytucji, dotycz¹cego tworzenia i dystrybucji
istniej¹cych materia³ów prawnych oraz
2) oceny przez ekspertów (doradca BPO E. Bartoszyñska; adwokat H. Szperl; dziennikarz/polonista A. Ga³¹zka) wybranych materia³ów prawnych organizacji i instytucji.
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Kryteria, o których powinni pamiêtaæ wydawcy tworz¹cy materia³y prawne, wymieniono poni¿ej.
Zawartoœæ merytoryczna
Sposób przedstawienia tematu, u¿ywanie przyk³adów i omówieñ, kompletnoœæ przedstawienia tematu wp³ywaj¹ na jakoœæ przekazu i jego wartoœæ dla
odbiorcy. Dobry materia³ prawny to materia³, z którego czytelnik dowiaduje
siê o przys³uguj¹cych mu uprawnieniach i jednoczeœnie zostaje poinformowany, jak z nich korzystaæ. Takie materia³y zawieraj¹ du¿o informacji praktycznych, dotycz¹cych w szczególnoœci tego, z jakich praw lub œwiadczeñ mo¿na
skorzystaæ, jakie koszty nale¿y ponieœæ i czy mo¿na ich unikn¹æ, gdzie
i wed³ug jakich procedur nale¿y dan¹ sprawê za³atwiæ, jakie dokumenty nale¿y zgromadziæ, jak nale¿y siê odwo³ywaæ itp. Materia³y powinny zawieraæ
czytelne przyk³ady oraz proste i prawid³owe wzory pism.
Dobry materia³ ³¹czy zagadnienia z ró¿nych dziedzin prawa, traktuje temat
wszechstronnie i kompleksowo, z uwzglêdnieniem bardzo ró¿nych, na pozór
zupe³nie niezwi¹zanych ze sob¹ aspektów prawnych.
Okreœlenie celu i odbiorcy
Materia³ informacyjny/poradniczy z dziedziny prawa musi mieæ jasnego
odbiorcê. Musi jasno okreœlaæ cel przedstawianych informacji. Umieszczenie
w tekœcie informacji o celu i odbiorcy materia³u (na przyk³ad we wstêpie) pozwoli czytelnikowi ³atwiej poruszaæ siê w szerokiej ofercie istniej¹cych materia³ów prawnych i ³atwiej wybieraæ te, które s¹ do niego kierowane i mog¹ mu
byæ pomocne.
Okreœlenie odbiorcy to tak¿e zobowi¹zanie dotycz¹ce jêzyka. Jeœli odbiorc¹
s¹ specjaliœci w jakiejœ dziedzinie mo¿na u¿yæ specyficznego dla nich jêzyka zawodowego, jeœli odbiorc¹ jest zwyk³y czytelnik, jêzyk trzeba uproœciæ.
Wybór tematu
Materia³y prawne powstaj¹, bo istnieje zapotrzebowanie na jakiœ temat.
Powstanie materia³u ostatecznie ma byæ po¿yteczne dla samego odbiorcy
materia³u.
Temat powinien byæ wybrany na podstawie pytañ wp³ywaj¹cych od podopiecznych organizacji/instytucji. Materia³ mo¿e te¿ powstaæ, bo z oceny
tworz¹cych go wynika, ¿e warto zwróciæ na coœ uwagê (na przyk³ad istotn¹
zmianê w przepisach lub wprowadzenie nowego przepisu). Warto sprawdziæ,
czy materia³y na ten sam/podobny temat ju¿ nie istniej¹. Byæ mo¿e nie warto
opracowywaæ po raz kolejny tego samego, ju¿ przez kogoœ dobrze opracowanego tematu. Nale¿y unikaæ wyboru tematu, którego istotnoœci nie umiemy
potwierdziæ, który tylko nam lub sponsorowi wydaje siê wa¿ny, a dla odbiorcy
mo¿e siê okazaæ zupe³nie nieistotny.
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Forma
Autorzy materia³ów czêsto staj¹ przed wyborem: napisaæ mniej w prostej
formie czy wyjaœniæ wszystkie niezbêdne w danym temacie kwestie, co sprawia, ¿e przygotowany materia³ bêdzie trudniejszy w odbiorze przez rozbudowan¹ formê.
Idealny jest materia³, z jednej strony, napisany prostym jêzykiem, o niewielkiej objêtoœci (nawet jeœli omawiany temat jest obszerny), a zawieraj¹cy
wszystkie podstawowe i niezbêdne informacje.
£atwiejsze w odbiorze wydaj¹ siê materia³y o mniejszej iloœci stron
i w mniejszym, porêcznym formacie. Czêsto odbiór informacji u³atwia opracowanie tematu poprzez przyjêcie formy pytañ i odpowiedzi.
O ile to mo¿liwe, warto umieœciæ w materiale adresy przydatnych organizacji/instytucji zajmuj¹cych siê dan¹ problematyk¹, gdzie czytaj¹cy móg³by
skonsultowaæ swoj¹ sprawê b¹dŸ wyjaœniæ niezrozumia³e dla niego kwestie.
Co dobry autor umieæ powinien
Materia³ informacyjny/poradniczy dla obywatela nie powinien ograniczaæ
siê tylko do cytowania czy poprawnego zestawiania treœci przepisów. Wartoœæ
materia³u polega na odpowiednim opracowaniu przepisów prawnych. Napisanie dobrego tekstu informacyjnego/poradniczego nie opiera siê tylko na zgromadzeniu dostêpnych informacji na dany temat, bez poddania ich obróbce
i starañ o nadanie im w³aœciwego kszta³tu.
Autor, niezale¿nie od tego, czy jest prawnikiem, specjalist¹ w danej dziedzinie czy praktykiem, który chce podzieliæ siê z innymi swoimi doœwiadczeniami, powinien umieæ:
– uproœciæ jêzyk, przystêpnie omówiæ znaczenie przytaczanych przepisów,
– przedstawiæ mo¿liwe interpretacje przepisów,
– uœwiadomiæ praktyczne aspekty ró¿nych rozwi¹zañ prawnych,
– porównaæ ró¿ne rozwi¹zania prawne i wskazaæ praktyczne konsekwencje przyjêcia alternatywnych mo¿liwoœci, tak aby czytelnik móg³ dokonaæ ich œwiadomego wyboru,
– wskazaæ praktyczne kroki, jakie nale¿y podj¹æ w oparciu o przytaczane
przepisy, oraz opisaæ, jakie praktyczne trudnoœci mog¹ siê pojawiæ na
drodze ich realizacji, miêdzy innymi ze strony osób stosuj¹cych prawo
(warto podaæ na przyk³ad op³aty, orientacyjny czas trwania procedury,
wymagane dokumenty, do jakiego urzêdu nale¿y pójœæ i z jak¹ spraw¹,
opisaæ procedurê odwo³awcz¹).
Jeœli nie jest mo¿liwe spe³nienie tych wszystkich wymogów przez jednego
autora (a tak dzieje siê czêsto), warto rozwa¿yæ stworzenie zespo³u pracuj¹cego nad tekstem i sk³adaj¹cego siê z prawnika i „zwyk³ego czytelnika”,
na przyk³ad klienta organizacji.
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Jêzyk
Materia³ powinien byæ napisany zrozumia³ym, czyli prostym jêzykiem,
bez ¿argonu i suchego relacjonowania przepisów. Nie jest to prosty do spe³nienia postulat i wymaga du¿ej starannoœci – czasami uproszczenie jêzyka prowadzi do nieporozumieñ, a nawet b³êdów prawnych.
Recenzje/konsultacje
Recenzje materia³ów s³u¿¹ ich ocenie merytorycznej, ale te¿ powinny
wzbogacaæ ich treœæ.
Dobrze, jeœli materia³ recenzuje osoba o zupe³nie innych kwalifikacjach
ni¿ autor, tak aby zweryfikowaæ materia³ i wzbogaciæ go o praktyczne uwagi.
Kandydatów na recenzentów warto szukaæ nie tylko wœród prawników
i pracowników organizacji, ale tak¿e pracowników urzêdów, którzy mog¹ na
przyk³ad wzbogaciæ czêœæ tekstu poœwiêcon¹ procedurom zwi¹zanym z danym
tematem.
Materia³y powinni te¿ recenzowaæ zwykli czytelnicy, których dotyczy temat materia³u – bez ich oceny materia³ mo¿e byæ zupe³nie nieu¿yteczny, nawet
jeœli bêdzie poprawny merytorycznie.
Redakcja
Niepoprawnie zredagowany tekst Ÿle siê czyta i zniechêca czytelnika. Materia³ powinien mieæ czytelny spis treœci, który pozwoli czytelnikowi ³atwo
znaleŸæ zawarte w nim informacje. Nale¿y równie¿ zadbaæ o logiczny uk³ad
tekstu. Powinien on uwzglêdniaæ potrzeby czytelnika i mo¿liwie najprecyzyjniej i najpraktyczniej prowadziæ go poprzez dany temat, tak aby uzyska³ wiedzê o uprawnieniach, obowi¹zkach i formalnoœciach. Trzeba unikaæ d³ugich
zdañ, stosowaæ prosty jêzyk. Nie nale¿y zamieszczaæ zbyt d³ugich cytatów
z aktów prawnych.
Korekta
Wbrew pozorom nie jest to b³ahe zagadnienie. Tekst z b³êdami jêzykowymi lub wynikaj¹cymi ze z³ego sk³adu Ÿle siê czyta, niechêtnie te¿ siêga siê po
niego ponownie. Konieczne jest sprawdzenie tekstu przez polonistê/korektora
przed jego oddaniem do druku. Wszystko to pozwoli unikn¹æ tak podstawowych, ra¿¹cych b³êdów, jak na przyk³ad urwane akapity, powtórzenia, b³êdy
stylistyczne. Warto zastosowaæ kilkustopniow¹ korektê (korekta przed z³amaniem, korekta po z³amaniu tekstu).
Czytelnoœæ dla odbiorcy
Wygl¹d, sposób prezentacji, uk³ad tekstu – wszystko, co wp³ywa na czytelnoœæ przekazu, jest bardzo wa¿ne dla czytelnika. Materia³y powinny byæ estetyczne i zwracaæ na siebie uwagê. Jeœli nie jest mo¿liwe wykonanie profesjo-
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nalnego opracowania graficznego materia³u, nale¿y przynajmniej unikaæ zbytniej iloœci tekstu na jednej stronie, nadmiaru wyró¿nieñ, zbyt ma³ej czcionki
itp. Nie powinno siê te¿ oszczêdzaæ na papierze kosztem wygl¹du.
Aktualnoœæ – podawanie informacji o aktualnym stanie prawnym
Niezwykle istotne jest wyraŸne informowanie o tym, na jaki dzieñ uwzglêdniono stan prawny w danym materiale. Wymóg ten powinien byæ bezwzglêdnie przestrzegany w ka¿dej bez wyj¹tku publikacji, niezale¿nie od jej formy.
Nie wystarczy sama informacja o roku, a nawet miesi¹cu wydania danego materia³u. Czytelnik musi zostaæ wyraŸnie uœwiadomiony, ¿e stan prawny mo¿e
ulec zmianie. Tak¹ funkcjê spe³nia dopiero informacja typu: „Uwzglêdniono
stan prawny na dzieñ…”.
Szczególna dba³oœæ o to, aby materia³ by³ opatrzony informacj¹ o stanie
prawnym, jest konieczna w przypadku publikacji informacji prawnych w Internecie. Jest tu szczególnie ³atwo publikowaæ informacje prawne, ale, jak wynika z doœwiadczenia, du¿o trudniej przychodzi póŸniej dbanie o ich aktualizacjê. Jeœli informacje w Internecie s¹ kopiowane za czyj¹œ zgod¹ (na przyk³ad
z innej strony internetowej), a istniej¹ obawy, ¿e nie bêd¹ aktualizowane systematycznie, lepiej od razu u¿ywaæ linków do tej strony, ni¿ zabiegaæ o ich
kopiowanie.
Dobrze, jeœli materia³, przy okazji omawiania okreœlonego zagadnienia,
wskazuje, ¿e stan prawny w danej dziedzinie, na przyk³ad wysokoœæ okreœlonego wskaŸnika, mo¿e ulec zmianie i jednoczeœnie informuje, jak i gdzie nale¿y œledziæ ewentualne zmiany przed przyst¹pieniem do za³atwiania okreœlonej
sprawy.
Warto wzi¹æ pod uwagê, by przy okazji omawiania okreœlonej problematyki, materia³ zapowiada³ spodziewan¹ zmianê stanu prawnego.
Dobrze by³oby uczulaæ czytelnika na du¿¹ niestabilnoœæ przepisów w Polsce. Zmieniaj¹ siê one bardzo czêsto i nawet specjaliœci gubi¹ siê w zachodz¹cych zmianach. Dlatego czytelnik musi wiedzieæ, ¿e zanim skorzysta z informacji zawartej w danym materiale prawnym, powinien siê upewniæ, ¿e jest
ona aktualna.
Poszanowanie praw autorskich
Tekst materia³u prawnego – mimo ¿e powsta³ dla dobra obywateli i jest powszechnie i bezp³atnie dostêpny w postaci wydrukowanej lub internetowej – nie
jest niczyj. Zawsze ma do niego prawa jego autor i zazwyczaj, w jakimœ zakresie, wydawca.
Mo¿na przedrukowywaæ mniejsze lub wiêksze fragmenty opracowañ tylko po uprzednim poinformowaniu o tym wydawcy/autora i uzyskaniu jego
zgody lub przynajmniej podaniu Ÿród³a przedruku, jeœli fragment nie jest d³ugi
(tytu³, autor, wydawnictwo).
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Dystrybucja materia³ów prawnych
Organizacje deklaruj¹, ¿e dystrybuuj¹ swoje materia³y prawne poprzez
inne organizacje i niemal wszystkie instytucje lokalne. Jednoczeœnie wiêkszoœæ z nich ocenia dostêp do materia³ów prawnych jako trudny lub z³y. Dostêp do informacji prawnych tworzonych przez instytucje jest g³ównie internetowy, a wiêc te¿ bardzo ograniczony.
Organizacje i instytucje powinny wiêc d¹¿yæ do polepszenia dostêpu do
materia³ów prawnych. Niezbêdne elementy dobrej dystrybucji to:
– Dobra wewnêtrzna organizacja dystrybucji.
– Jasne zasady dostêpu obywateli do materia³ów.
– Stosowanie ró¿nych metod dystrybucji.
– Wspó³praca organizacji i instytucji.
Dobra wewnêtrzna organizacja dystrybucji
Plan (polityka) dystrybucji (obszar, cel) Nale¿y okreœliæ obszar terytorialny oraz grupy, do których maj¹ trafiaæ materia³y. Aby unikn¹æ niezaplanowanej dystrybucji, wa¿ne jest te¿ okreœlenie celu, który chcemy osi¹gn¹æ.
Osoba odpowiedzialna Warto mieæ specjalnego pracownika odpowiadaj¹cego za dystrybucjê materia³ów, a przynajmniej okreœliæ, czyim zadaniem
w zespole, jest dbanie o dystrybucjê materia³ów.
Bud¿et na dystrybucjê Nie mo¿na prowadziæ dystrybucji bez zarezerwowanych na ten cel œrodków – trzeba o tym pamiêtaæ przy konstrukcji bud¿etów
projektów sk³adanych do sponsorów lub zarezerwowaæ je ze œrodków w³asnych. Plan dystrybucji powinien uwzglêdniaæ równie¿ jej koszty.
Jasne zasady dostêpu do materia³ów
Bezp³atnoœæ materia³ów dla obywateli Materia³y powinny byæ bezp³atne
dla obywateli poszukuj¹cych pomocy prawnej lub dostêpne za symboliczn¹
op³at¹. Jeœli organizacje nie maj¹ œrodków na dodruki, nie powinny unikaæ pobierania op³at od innych organizacji/instytucji, szczególnie za druk wiêkszych
iloœci materia³ów. Jeœli materia³ jest bezp³atny, na jego ok³adce powinna siê
znaleŸæ informacja: „egzemplarz bezp³atny”.
Komunikat o zasadach dostêpu do materia³ów O tym kto, gdzie i jak
mo¿e otrzymaæ materia³y, nale¿y informowaæ jasno i precyzyjnie, na przyk³ad
na swoich stronach internetowych lub materia³ach reklamowych.
Stosowanie ró¿nych metod dystrybucji
Jak najszerzej udostêpniæ to, co ju¿ jest Warto zadbaæ o to, aby jak najwiêcej materia³ów prawnych ukazywa³o siê w Internecie, najlepiej z mo¿liwoœci¹ kopiowania, tak aby by³y dostêpne dla jak najszerszej grupy zainteresowanych. Dzia³anie takie nie powinno naruszaæ zasad praw autorskich. Szcze-
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gólnie zasadne wydaje siê stworzenie w Internecie zasobów z materia³ami
z dziedziny prawa kierowanymi do obywatela. Mo¿na tworzyæ nowe strony
lub skorzystaæ z ju¿ istniej¹cych bibliotek internetowych, na przyk³ad witryna
wiejska, biblioteka.ngo.pl.
Wykorzystaæ sieci ju¿ istniej¹ce – o tym jak uzupe³niæ dzia³anie Internetu Dla polepszenia dostêpu do informacji osób, które nie mog¹ pos³ugiwaæ
siê Internetem, nale¿a³oby zadbaæ o stworzenie sieci punktów, udostêpniaj¹cych te materia³y. Trzeba korzystaæ z sieci ju¿ istniej¹cych: biura porad obywatelskich, sieciowe organizacje (na przyk³ad Caritas Polska, Polski Zwi¹zek
Niewidomych), biblioteki publiczne, oœrodki pomocy spo³ecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie, s¹dy itp. Powinny to byæ punkty daj¹ce mo¿liwoœæ
jak najszerszego dostêpu. Nie mog¹ byæ oparte tylko na organizacjach pozarz¹dowych, ale te¿ nie mog¹ byæ zbyt masowe (na przyk³ad przychodnie,
sklepy). ¯adna organizacja ani instytucja, nie bêdzie w stanie udŸwign¹æ kosztów tak masowej (i w konsekwencji bardzo przypadkowego) produkcji
materia³ów.
Daæ instytucjom wiedzê o tym, co opracowuj¹ organizacje, a organizacjom wiedzê o tym, co opracowuj¹ instytucje Bez wspó³pracy organizacji
z instytucjami – rozpoczynaj¹cej siê od zgromadzenia wiedzy o tym, jakie zasoby materia³ów informacyjnych/poradniczych z dziedziny prawa ju¿ istniej¹,
nie uda siê zwiêkszyæ dostêpu do tworzonych informacji. Na pocz¹tek konieczne jest dotarcie do instytucji z list¹ wydawnictw i stron internetowych, na
których dostêpne s¹ dobre opracowania prawne dla obywateli (informacje takie mog³yby siê znajdowaæ na przyk³ad na stronie „Biuletynu Informacji Publicznej” instytucji). Wiedza instytucji o istnieniu spisu takich materia³ów jest
niezbêdna. Ta sama uwaga dotycz¹ca dostêpu do informacji o tym, co opracowuj¹ instytucje, dotyczy te¿ organizacji.
Otworzyæ organizacje na wspó³pracê z innymi organizacjami Organizacje najczêœciej wspó³pracuj¹ z innymi dzia³aj¹cymi w tej samej dziedzinie.
Tymczasem rzadko jest tak, aby informacja o uprawnieniach danej osoby/grupy ogranicza³a siê do jednej dziedziny. Dostêp do informacji o uprawnieniach
wynikaj¹cych z ró¿nych dziedzin wydaje siê niezbêdny i mo¿liwy do zaspokojenia w sposób podobny, jak w przypadku docierania z informacj¹ do instytucji – poprzez stworzenie listy opracowañ i zareklamowanie jej (na przyk³ad
w Internecie).
Skorzystaæ z nowych masowych metod dystrybucji – Telegazeta Nie
tylko Internet jest masowy, a jak wiadomo jego masowoœæ w naszym kraju
nietrudno jest podwa¿yæ. Dobr¹ metod¹ dostêpu do informacji prawnej zarówno na wsi, jak i w du¿ych miastach jest Telegazeta. Nie pozwala ona co prawda
zamieszczaæ rozbudowanych informacji poradnikowych, ale jest dobrym medium do przekazywania prostych informacji, tak¿e o uprawnieniach.

76

Renata Niecikowska

Wspó³praca miêdzy organizacjami i urzêdami
Wspó³pracowaæ z innymi. Instytucje informuj¹ obywateli o prawie w obszarach, które wi¹¿¹ siê œciœle z ich kompetencjami. Organizacje informuj¹
o prawie zwi¹zanym z innymi tematami, czêsto ³¹cz¹ w przygotowanym materiale wiele aspektów danej sprawy. Wskazane by³oby wykraczanie poza wzajemne kompetencje i zainteresowania oraz wspó³praca obu stron – przynajmniej na poziomie wymiany informacji o swoich inicjatywach.
Wydaje siê, ¿e dla efektywnego powstawania dobrych, praktycznych informacji niezbêdne jest szukanie przez organizacje wspó³pracy z instytucjami.
W zakresie tworzenia materia³ów prawnych jest ona doœæ czêsta (szczególnie
jeœli chodzi o wspó³pracê z urzêdami centralnymi, natomiast na pewno zbyt
rzadka w przypadku instytucji lokalnych). Jednak na pewno wspó³praca powinna byæ czêstsza w zakresie dystrybucji.
Powiedzieæ innym o swoich materia³ach, czyli reklama
Tworzenie ulotek reklamowych (tak¿e stron internetowych) o swoich
materia³ach prawnych przez pojedyncze organizacje. Ogólnopolska i lokalne promocje zasobów. Nawet najlepsze metody (Internet, Telegazeta, sieæ
punktów w organizacjach i instytucjach) i najwiêksze œrodki w³o¿one w powiêkszenie nak³adów materia³ów nie oka¿¹ siê skuteczne bez rozreklamowania informacji o tworzonych zasobach. Obywatelom potrzebna jest informacja
nie tylko o pojedynczych seriach, ale tak¿e zebrana w jednym miejscu informacja o tym, co mog¹ otrzymaæ od innych organizacji/instytucji.
Powiedzieæ, dlaczego warto z tych materia³ów korzystaæ. Zarówno do
jakoœci, jak i skutecznoœci informacji prawnych powstaj¹cych w organizacjach/instytucjach w Internecie, Telegazecie oraz tych dostêpnych, w postaci
drukowanych materia³ów prawnych, trzeba odbiorcê przekonaæ i zachêciæ do
korzystania. Samo ich istnienie nie daje gwarancji, ¿e obywatele kiedykolwiek
do nich dotr¹.
Zapraszamy do lektury raportu „Standardy informatorów prawnych”. Informacje na ten temat s¹ dostêpne miêdzy innymi w portalu organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl oraz na stronach Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

Adam Bodnar*
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

Litygacje strategiczne
dotycz¹ce systemu dostêpu
do pomocy prawnej
Wprowadzenie
W ramach Programu „Obywatel i Prawo” Rada Ekspertów powierzy³a Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka poprowadzenie trzech spraw w charakterze
litygacji strategicznej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólne
przedstawienie, na czym polega litygacja strategiczna w warunkach polskich,
a tak¿e opisanie spraw wybranych do prowadzenia w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, przeprowadzonych dzia³añ prawnych, jak równie¿ ich obecnych oraz potencjalnych skutków.
Litygacja strategiczna – pojêcie oraz dzia³ania
Pojêcie litygacji strategicznej (strategic litigation) oznacza prowadzenie
postêpowañ s¹dowych i administracyjnych w sprawach istotnych z punktu widzenia realizacji interesu publicznego, w celu: (i) dokonania trwa³ej zmiany
prawa lub orzecznictwa, (ii) identyfikowania luk w prawie (a tym samym
wskazywania kierunków dla ustawodawcy), (iii) zapewnienia poprawnej interpretacji oraz stosowania przepisów, oraz (iv) nag³aœniania negatywnych
praktyk. Litygacja strategiczna jest jedn¹ z metod dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na œwiecie i mo¿e byæ stosowna w ró¿nego rodzaju
dzia³aniach na rzecz ochrony interesu publicznego, jak na przyk³ad ochrona
praw cz³owieka, interesy sektora pozarz¹dowego, ochrona œrodowiska czy
dzia³ania na rzecz praw kobiet.
W Polsce istniej¹ dwa zinstytucjonalizowane programy zajmuj¹ce siê litygacj¹ strategiczn¹. Pierwszy z nich to Program Spraw Precedensowych
dzia³aj¹cy w Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka (HFPCz), którego celem s¹
* Autor jest koordynatorem Programu Spraw Precedensowych w Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.
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dzia³ania na rzecz ochrony praw cz³owieka1. Drugim jest program litygacji
strategicznej dzia³aj¹cy w Instytucie Spraw Publicznych w ramach projektu
Kompas – Budowanie przyjaznego œrodowiska prawnego i spo³ecznego dla
organizacji pozarz¹dowych2.
Prowadzenie litygacji strategicznej co do zasady opiera siê na metodzie,
w której priorytetem s¹ zak³adane z góry cele oraz rezultaty, jakie mo¿na
osi¹gn¹æ dziêki prowadzeniu starannie wybranych spraw. Prowadzenie ka¿dej
sprawy powinno siê sprowadzaæ do schematu, w którym najpierw nastêpuje
identyfikacja celów, nastêpnie poszukiwanie odpowiedniej sprawy (spraw)
dla ka¿dego wyznaczonego celu, wybór sprawy, a nastêpnie opracowanie strategii dla ka¿dej sprawy. Wszczêcie prowadzenia konkretnej sprawy mo¿e polegaæ na wniesieniu powództwa, z³o¿eniu zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa czy przyst¹pieniu do tocz¹cego siê postêpowania (w zale¿noœci od
rodzaju i charakteru sprawy).
Prowadzeniu konkretnej sprawy powinno towarzyszyæ jednoczesne nag³oœnienie danego problemu prawnego i inne dzia³ania maj¹ce na celu zmianê
prawa lub praktyki. W przypadku wygrania sprawy czy te¿ osi¹gniêcia innych
celów wynikaj¹cych z litygacji strategicznej (na przyk³ad orzeczenia uwzglêdniaj¹cego opiniê przedstawion¹ przez organizacjê pozarz¹dow¹), litygacja strategiczna polega tak¿e na monitoringu wykonania orzeczenia, to znaczy
zmian prawnych czy spo³ecznych, które s¹ lub powinny byæ jego efektem.
Oczywiœcie, powy¿sze za³o¿enia stanowi¹ model idealny, w wielu przypadkach jednak nie jest on mo¿liwy do zrealizowania. Czêsto organizacje pozarz¹dowe mog¹ zaanga¿owaæ siê w sprawê, kiedy jest ona ju¿ w toku. Równie¿ sprawy, które tocz¹ siê przed s¹dami, mog¹ zwróciæ uwagê na istniej¹ce
problemy, a przyst¹pienie organizacji do takiej sprawy mo¿e podkreœliæ ich
ogólnospo³eczny wymiar.
Program Spraw Precedensowych
Program Spraw Precedensowych rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w HFPCz w paŸdzierniku 2004 roku. W ramach programu, HFPCz przystêpuje lub rozpoczyna strategicznie wa¿ne postêpowania s¹dowe i administracyjne. D¹¿y w ten
sposób do uzyskania prze³omowych, precedensowych wyroków, zmieniaj¹cych praktykê orzecznicz¹ lub przepisy prawne w konkretnych kwestiach
1

Program prowadzony w Fundacji nazywa siê Programem Spraw Precedensowych, poniewa¿ na œwiecie odchodzi siê od u¿ywania pojêcia „litygacja strategiczna”,
nazywaj¹c pro wadzone sprawy o strategicznym wymiarze test cases albo impact
cases. Pojêcie „sprawy precedensowej” jest bardziej zrozumia³e dla przeciêtnego odbiorcy w Polsce ni¿ „litygacja strategiczna”, co jest istotne przy prowadzeniu spraw
adresowanych do szerokiego krêgu zainteresowanych.
2
Por. wiêcej informacji na stronie http://www.isp.org.pl/kompas/
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prawnych budz¹cych powa¿ne w¹tpliwoœci z punktu widzenia ochrony praw
cz³owieka.
Podstawow¹ funkcj¹ Programu Spraw Precedensowych jest zatem zmiana
prawa lub praktyki orzeczniczej w zakresie praw cz³owieka. Dzia³ania podejmowane w ramach programu maj¹ jednak szereg skutków poœrednich, jak na
przyk³ad podnoszenie œwiadomoœci obywateli w zakresie posiadanych praw,
przyczynianie siê do debaty publicznej, edukacja sêdziów i prawników praktyków, aktywizowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego, implementacja na
grunt krajowy nowych tendencji z innych pañstw oraz orzecznictwa miêdzynarodowego, nacisk na zmianê prawa lub praktyki (jeœli okreœlone cele nie
zostan¹ osi¹gniête w wyniku prowadzenia postêpowañ) czy te¿ wzmacnianie
grup tradycyjnie marginalizowanych lub dyskryminowanych.
Realizatorzy programu uczestniczyli ju¿ w wielu niezwykle wa¿nych
sprawach maj¹cych miejsce w Polsce (na przyk³ad sprawa Bo¿eny £opackiej
przeciwko Jeronimo Martins Dystrybucja SA). Obecnie programem jest objêtych oko³o 40 spraw dotycz¹cych ró¿nych kwestii z zakresu ochrony praw
cz³owieka. Ich prowadzenie jest mo¿liwe dziêki wspó³pracy na zasadach pro
publico bono z kancelariami prawnymi, prawnikami, ekspertami oraz wolontariuszami. Sprawy objête programem s¹ wynikiem starannej selekcji dokonywanej przez Radê Programow¹, która jest równie¿ odpowiedzialna za kontrolê
bie¿¹cej dzia³alnoœci programu3. Wa¿n¹ czêœci¹ dzia³alnoœci s¹ „opinie przyjaciela s¹du” przedstawiane s¹dom powszechnym, Trybuna³owi Konstytucyjnemu (TK) oraz Europejskiemu Trybuna³owi Praw Cz³owieka (ETPCz).
Sk³adane s¹ one w zwi¹zku z konkretnymi sprawami prowadzonymi w ramach
Programu Spraw Precedensowych, jak równie¿ ca³kowicie odrêbnie od tych
spraw – w celu ustosunkowania siê do okreœlonego problemu prawnego.
W toku dotychczasowej dzia³alnoœci, Program Spraw Precedensowych
odniós³ ju¿ kilka powa¿nych sukcesów. Do najwiêkszych mo¿na zaliczyæ:
– wyrok S¹du Najwy¿szego (SN) z 13 paŸdziernika 2005 roku w sprawie
z powództwa B. i S. Wojnarowskich ustalaj¹cy zasadê odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za tak zwane z³e urodzenie (wrongful birth);
– wyrok TK z 16 stycznia 2006 roku uznaj¹cy za niekonstytucyjne przepisy kodeksu postêpowania karnego pozwalaj¹ce na oddalanie kasacji
w sprawach karnych jako „oczywiœcie bezzasadne” bez koniecznoœci
sporz¹dzania uzasadnienia. W sprawie tej HFPCz jako pierwsza organizacja pozarz¹dowa wystêpowa³a przed TK w charakterze „przyjaciela
s¹du” (amicus curiae);

3

Cz³onkami Rady Programowej s¹: profesorowie: Wiktor Osiatyñski, Andrzej
Rzepliñski, Zbigniew Ho³da oraz adw. Wojciech Hermeliñski, dr Piotr K³adoczny,
adw. Zofia Daniszewska-Dek, dr Agnieszka Graff oraz Filip Wejman, LL.M. (Harvard).
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– wyrok S¹du Okrêgowego w Warszawie oddalaj¹cy ostatecznie wniosek
Prezydenta m.st. Warszawy o zakazanie dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Chomiczówka Przeciw Degradacji;
– wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego stwierdzaj¹cy, i¿ zakaz
Marszu Równoœci w Poznaniu wydany przez Prezydenta Poznania oraz
Wojewodê Wielopolskiego by³ bezprawny.
Program Spraw Precedensowych uczestniczy obecnie w wielu ciekawych
i istotnych sprawach, tocz¹cych siê przed s¹dami krajowymi i miêdzynarodowymi. S¹ to sprawy dotycz¹ce na przyk³ad takich kwestii jak udzia³ asesorów
s¹dowych w wymiarze sprawiedliwoœci (skarga konstytucyjna AD Dr¹gowski
SA, SK 11/06), konstytucyjnoœæ procedury kierowania na badania psychiatryczne w postêpowaniu karnym (skarga konstytucyjna Hanny R., SK 50/06) czy
dostêpnoœæ aborcji ze wzglêdów terapeutycznych (sprawa Alicja Tysi¹c przeciwko Polsce).

Sprawy objête Programem „Obywatel i Prawo”
Rada Ekspertów zdecydowa³a siê powierzyæ HFPCz poprowadzenie
w charakterze litygacji strategicznej trzech spraw dotycz¹cych dostêpu do pomocy prawnej. Wstêpny wybór sprawy zosta³ dokonany przez HFPCz na podstawie przychodz¹cych listów oraz zg³aszaj¹cych siê osób poszkodowanych.
HFPCz przedstawi³a Radzie Ekspertów trzy memoranda zawieraj¹ce szczegó³owy opis ka¿dej sprawy, jak równie¿ za³o¿enia strategiczne oraz bud¿etowe. Rada Ekspertów zgodzi³a siê na prowadzenie wszystkich przedstawionych jej spraw, przy czym zg³osi³a szereg uwag merytorycznych dotycz¹cych
strategii oraz celów, jakie mog³yby zostaæ osi¹gniête przez prowadzenie danej
sprawy. W efekcie Programem „Obywatel i Prawo” zosta³y objête trzy
sprawy, dotycz¹ce zró¿nicowanej problematyki z punktu widzenia dostêpu do
pomocy prawnej:
– sprawa Laskowska przeciwko Polsce dotycz¹ca problematyki wyznaczania adwokata z urzêdu w kontekœcie b³êdów pope³nianych przez wymiar sprawiedliwoœci;
– sprawa Dariusza R. dotycz¹ca rzetelnoœci i obiektywnoœci postêpowañ
dyscyplinarnych jako œrodka zapewniajacego wysok¹ jakoœæ us³ug prawnych;
– sprawa Staroszczyk przeciwko Polsce i Sia³kowska przeciwko Polsce
– dotycz¹ce dostêpnoœci pomocy prawnej z urzêdu w postêpowaniu kasacyjnym w sprawach cywilnych.
Sprawa Laskowska przeciwko Polsce
Sprawa Laskowska przeciwko Polsce (skarga nr 77765/01) dotyczy kwestii dostêpnoœci pomocy prawnej w postêpowaniu kasacyjnym. W istocie spra-

Litygacje strategiczne dotycz¹ce systemu dostêpu do pomocy prawnej

81

wa ta dotyczy b³êdów pope³nianych przez s¹dy przy wyznaczaniu pe³nomocników z urzêdu. Sprawa ta wskazuje, ¿e brak jednolitych regu³, rozproszone
kompetencje, a tak¿e du¿a swoboda uznaniowa s¹dów, powoduje, i¿ efektywnie wiele osób jest pozostawionych bez odpowiedniej reprezentacji prawnej
w procesach.
Po czêœciowo przegranym przed s¹dami dwóch instancji postêpowaniu
o alimenty od by³ego mê¿a, L. Laskowska wyst¹pi³a do S¹du Okrêgowego
w Katowicach o ustanowienie adwokata z urzêdu w celu sporz¹dzenia kasacji.
S¹d odmówi³ przyznania jej adwokata, twierdz¹c, ¿e w sprawach alimentacyjnych kasacja jej nie przys³uguje. Jednoczeœnie, S¹d spyta³, czy w zwi¹zku
z tym nadal podtrzymywany jest wniosek o ustanowienie adwokata. W odpowiedzi L. Laskowska poinformowa³a, ¿e kasacja nie przys³uguje w sprawach
o alimenty, gdy dotyczy wysokoœci œwiadczeñ, podczas gdy jej zamiarem jest
oparcie kasacji na innych podstawach. S¹d Okrêgowy w Katowicach oddali³
jednak wniosek o ustanowienie adwokata, pozostaj¹c przy stanowisku, ¿e kasacja w jej sprawie nie przys³uguje. Dnia 2 maja 2000 roku L. Laskowska
wnios³a za¿alenie do SN na to postanowienie, jednak¿e S¹d Okrêgowy w Katowicach nie przekaza³ go do SN, gdy¿ postanowieniem z dnia 1 czerwca 2000
roku uzna³ je za niedopuszczalne. Dnia 24 czerwca 2000 roku L. Laskowska
z³o¿y³a kolejne za¿alenie do S¹du Najwy¿szego. S¹d Okrêgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 6 lipca 2000 roku ponownie odrzuci³ za¿alenie
jako niedopuszczalne. W tych okolicznoœciach L. Laskowska wnios³a samodzielnie napisan¹ kasacjê. S¹d Okrêgowy odrzuci³ kasacjê ze wzglêdów formalnych, na co L. Laskowska wnios³a za¿alenie do SN. Dnia 18 stycznia 2001
roku SN wyda³ ostateczne postanowienie w sprawie, odrzucaj¹c za¿alenie
L. Laskowskiej. Niezwykle istotne jest przy tym uzasadnienie rozstrzygniêcia
przez SN. Uzna³ on bowiem postanowienie S¹du Okrêgowego za zasadne jedynie z racji przekroczenia terminu do wniesienia kasacji oraz niezachowania
wymogu sporz¹dzenia skargi przez adwokata lub radcê prawnego. Stwierdzi³
natomiast, ¿e „w takiej sprawie, która jest spraw¹ o alimenty (prawo do
alimentów) – kasacja – wbrew ocenie przyjêtej przez S¹d Okrêgowy – jest
dopuszczalna na gruncie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 30 czerwca 2000 roku”.
Brak dostêpu do pomocy prawnej zamkn¹³ pani L. Laskowskiej prawo do
skorzystania z dostêpnych œrodków proceduralnych, a tym samym naruszy³
prawo do s¹du. L. Laskowska z³o¿y³a dnia 1 sierpnia 2000 roku skargê do
ETPCz. Sprawa zosta³a w 2005 roku zakomunikowana Rz¹dowi RP.
Przedmiotem skargi jest w szczególnoœci rozwa¿enie, czy w œwietle art. 6
§ 1 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka odmowa przyznania adwokata
lub radcy prawnego z urzêdu celem sporz¹dzenia kasacji w postêpowaniu cywilnym zamknê³a skar¿¹cej dostêp do s¹du. W Polsce w postêpowaniu przed
SN istnieje tak zwany przymus adwokacki, a wiêc obowi¹zek korzystania
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z pomocy pe³nomocnika bêd¹cego adwokatem b¹dŸ radc¹ prawnym. Osoby
bêd¹ce w trudnej sytuacji finansowej mog¹ zwróciæ siê do s¹du o zapewnienie
im pomocy prawnej z urzêdu. Ostateczn¹ decyzjê w tym wzglêdzie podejmuje
jednak s¹d wed³ug w³asnego uznania. ETPCz zajmie siê zatem ocen¹, czy decyzja podjêta przez s¹dy krajowe by³a s³uszna i czy przy odmowie pomocy
prawnej prawid³owo oceniono sytuacjê osobist¹ skar¿¹cej.
HFPCz na etapie zakomunikowania skargi rz¹dowi RP postanowi³a
w³¹czyæ siê do sprawy Laskowska przeciwko Polsce. Polega³o to w szczególnoœci na zapewnieniu pomocy prawnej w postaci reprezentacji L. Laskowskiej
w postêpowaniu przed ETPCz przez profesjonalnego pe³nomocnika4, a tak¿e
przedstawieniu przez HFPCz opinii przyjaciela s¹du (amicus curiae) Trybuna³owi w kwestii ogólnych zasad, które maj¹ znaczenie dla rozstrzygniêcia
sprawy5.
Dnia 28 grudnia 2005 roku HFPCz z³o¿y³a w ETPCz „opiniê przyjaciela
s¹du” (amicus curiae brief) w sprawie Laskowska przeciwko Polsce. Opinia
zosta³a z³o¿ona na podstawie zgody udzielonej na podstawie Regu³y nr 44 § 2
Regulaminu Trybuna³u. Opinia zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski oraz
umieszczona na stronie internetowej HFPCz (www.hfhr.org.pl/precedens).
W opinii HFPCz zwróci³a uwagê na podejmowane przez ni¹ od kilku lat
dzia³ania na rzecz poprawy dostêpu do s¹du osób ubogich, a w szczególnoœci
na rzecz umo¿liwienia im korzystania z bezp³atnej pomocy prawnej. W tym
celu przeprowadzonych zosta³o szereg badañ, ankiet i analiz praktyki s¹dów
oraz innych instytucji bezpoœrednio zaanga¿owanych w udzielanie pomocy
prawnej. Badania te wykaza³y, i¿ nie zbiera siê ani nie analizuje w wystarczaj¹cym stopniu danych dotycz¹cych pomocy prawnej. Uniemo¿liwia to czêsto skuteczn¹ ocenê jej dzia³ania w praktyce. HFPCz stwierdzi³a, i¿ w Polsce
przepisy dotycz¹ce przyznawania pomocy prawnej z urzêdu, w szczególnoœci
w postêpowaniu cywilnym, nie zapewniaj¹ osobom ubogim skutecznej ochrony ich interesów prawnych i mog¹ skutkowaæ zamkniêciem im dostêpu do
s¹du. Ponadto, przewidziane w polskim prawie uzale¿nienie przyznania pomocy prawnej od zwolnienia uczestników postêpowania od kosztów s¹dowych dodatkowo ogranicza wyznaczanie pe³nomocników z urzêdu. Procedura
odwo³añ w sprawach o przyznanie pomocy prawnej równie¿ nie zapewnia wystarczaj¹cej kontroli nad decyzjami s¹dów. Warto zauwa¿yæ, i¿ jakoœæ pomocy prawnej z urzêdu pozostawia wiele do ¿yczenia. Spowodowane jest to miêdzy innymi d³ugoletnim ograniczeniem dostêpu do zawodów prawniczych,
a tym samym zbyt ma³¹ liczb¹ prawników. Przyczyni³o siê to w znacznym
4

Pe³nomocnikiem skar¿¹cej na proœbê HFPCz zosta³ adw. Wojciech Hermeliñski.
Do sprawy Laskowska przeciwko Polsce, HFPCz ju¿ trzykrotnie przedstawia³a
opinie przyjaciela s¹du w postêpowaniu przed ETPCz i poprzez to stara³a siê wp³ywaæ
na kierunek rozstrzygniêcia, a tak¿e przedstawia³a dodatkowe argumenty oraz szersze
t³o danej sprawy.
5
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stopniu do obni¿enia konkurencyjnoœci i jakoœci us³ug prawniczych, co
szczególnie niekorzystnie odbi³o siê na us³ugach œwiadczonych w ramach
pomocy prawnej z urzêdu.
HFPCz zaznaczy³a, i¿ ustanowienie jasnego standardu przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka w zakresie pomocy prawnej w Polsce mog³oby
przyspieszyæ prace nad now¹ ustaw¹ o pomocy prawnej. Wytkniêcie przez
Trybuna³ Praw Cz³owieka niedoci¹gniêæ proceduralnych w obecnym systemie prawnym, a tak¿e wskazanie w nim pewnych newralgicznych punktów
mog³oby, zdaniem HFPCz, skierowaæ prace nad ustaw¹ o pomocy prawnej na
w³aœciwy tor i wyznaczyæ ewentualne kierunki zmian.
Sprawa Laskowska przeciwko Polsce jest obecnie na etapie oczekiwania
na ostateczne rozstrzygniêcie. W sprawie tej zosta³y z³o¿one obserwacje
Rz¹du RP, jak równie¿ odpowiedŸ na te obserwacje. Ukaza³ siê tak¿e artyku³
w „Rzeczpospolitej”, ilustruj¹cy problematykê sprawy, a tak¿e fakt z³o¿enia
„opinii przyjaciela s¹du” przez HFPCz6. Po og³oszeniu wyroku, zadaniem
HFPCz bêdzie jego nag³oœnienie, a szczególnie zwrócenie uwagi dziennikarzom oraz organom w³adzy publicznej na jego precedensowe znaczenie
w kontekœcie reformowania systemu pomocy prawnej.
Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e 27 czerwca 2006 roku ETPCz wyda³
wyrok w podobnej sprawie. W sprawie Tabor przeciwko Polsce (skarga nr
12825/02), Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie przez Polskê art. 6 konwencji ze
wzglêdu na niezapewnienie pomocy prawnej z urzêdu w zakresie przygotowania skargi kasacyjnej. W sprawie tej naruszenie konwencji wynika³o z przekroczenia terminu przez s¹d na wyznaczenie adwokata z urzêdu (co w konsekwencji uniemo¿liwi³o wniesienie kasacji), jak równie¿ z usterki w przepisach.
Trybuna³, przytaczaj¹c przepisy polskiego prawa maj¹ce zastosowanie
w sprawie, wskaza³, ¿e stronom nie przys³uguje za¿alenie na postanowienie
s¹du II instancji o odmowie przyznania pomocy prawnej (na przyk³ad w celu
sporz¹dzenia skargi kasacyjnej), podczas gdy takie za¿alenie przys³uguje
w przypadku, gdy o pomocy prawnej decyduje s¹d I instancji. Zasada ta wynika z orzecznictwa S¹du Najwy¿szego. Zgodnie z postanowieniem SN z 19
maja 1997 roku niedopuszczalne jest za¿alenie do S¹du Najwy¿szego na postanowienie s¹du II instancji oddalaj¹ce wniosek o ustanowienie adwokata
z urzêdu. W sprawie J. Tabora konsekwencj¹ przyjêcia takiego stanowiska
by³o skorzystanie przez s¹d z przepisu art. 357 kpc, który pozwala na odst¹pienie od uzasadnienia postanowieñ, jeœli nie przys³uguje od nich œrodek
odwo³awczy. Dlatego te¿ sprawa Tabor przeciwko Polsce mo¿e zmuszaæ do
zastanowienia siê nad wprowadzeniem bardziej przejrzystych i jasnych zasad
udzielania pomocy prawnej z urzêdu, w tym zagwarantowania w ka¿dej sytua6

M. Domagalski, Brak prawnika uniemo¿liwi³ kasacjê, „Rzeczpospolita”, 4 stycznia 2006 roku.
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cji za¿alenia na postanowienie o odmowie przyznania takiej pomocy, a w konsekwencji tak¿e obowi¹zku uzasadniania decyzji odmownych7.
Sprawa Dariusza R.
Sprawa Dariusza R. dotyczy problemu rzetelnoœci i obiektywnoœci postêpowañ dyscyplinarnych w Polsce. Odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych ma siê przyczyniaæ do zapewnienia wysokiego poziomu pracy profesjonalnych pe³nomocników. Aby jednak w sposób prawid³owy
spe³nia³a swoj¹ funkcjê, postêpowanie dyscyplinarne musi byæ prowadzone
w sposób rzetelny, bezstronny, powinno tak¿e zakoñczyæ siê w rozs¹dnym terminie. Niestety, obserwacje HFPCz wskazuj¹, ¿e nader czêsto postêpowania
dyscyplinarne nie spe³niaj¹ powy¿szych standardów. Sprawa Dariusza R. stanowi doskona³y przyk³ad. W sprawie tej s¹dy dyscyplinarne nie dzia³a³y
w sposób efektywny, obwiniony wielokrotnie nie stawia³ siê na rozprawach,
co w rezultacie doprowadzi³o do znacznej przewlek³oœci postêpowania (toczy
siê ono ju¿ ponad 4 lata). Jednoczeœnie, pomimo tak d³ugiego okresu trwania
postêpowania, organy dyscyplinarne nie wyjaœni³y wszystkich okolicznoœci
zwi¹zanych z przewinieniem adwokata R.G.
Dariusz R. jest rolnikiem mieszkaj¹cym w okolicach P³ocka. W procesie
z firm¹, która sprzeda³a mu wadliwy ci¹gnik, korzysta³ z us³ug adwokata R.G.
Zgodnie z zawart¹ umow¹ adwokat sporz¹dzi³ pozew przeciwko firmie R.,
w którym miêdzy innymi powo³a³ siê na rachunki potwierdzaj¹ce wydatki poniesione w zwi¹zku z niedotrzymaniem umowy. Rachunki te otrzyma³ wczeœniej od swego mocodawcy. Wzywany wielokrotnie przez s¹d do ich z³o¿enia
oœwiadcza³, i¿ ich nie posiada, gdy¿ do³¹czy³ je ju¿ do pozwu. Jednoczeœnie
przekonywa³ swego mocodawcê, ¿e rachunki te po prostu zaginê³y w s¹dzie.
Po zakoñczeniu postêpowania przed s¹dem II instancji i odmowie z³o¿enia kasacji na korzyœæ swego klienta, adwokat R.G. zwróci³ – ku zdziwieniu swojego
mocodawcy – wymienione rachunki wraz z innymi dokumentami. W zwi¹zku
z tym, w czerwcu 2002 roku Dariusz R. wyst¹pi³ do ORA w P³ocku o wszczêcie postêpowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi R.G. Orzeczeniem
z 21 stycznia 2003 roku S¹d Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w P³ocku uzna³
adwokata R.G. winnego naruszenia zasady nale¿ytej sumiennoœci i gorliwoœci
przy wykonywaniu w latach 1998–2001 czynnoœci zawodowych i skaza³ go na
karê dyscyplinarn¹ upomnienia. W wyniku licznych odwo³añ (sprawa by³a
równie¿ w S¹dzie Najwy¿szym), sprawa zosta³a ponownie rozpoznana. S¹d
Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w P³ocku skaza³ adwokata R.G. na karê
dyscyplinarn¹ upomnienia i grzywny w wysokoœci 750 z³.

7

Por. wiêcej na temat sprawy Tabor przeciwko Polsce; A. Bodnar, D. Bychawska,
Kasacja dla adwokata z urzêdu, „Gazeta Prawna”, 3 lipca 2006 roku.
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W ramach Programu „Obywatel i Prawo” postanowiono o w³¹czeniu siê
HFPCz do sprawy na etapie postêpowania przed Wy¿szym S¹dem Dyscyplinarnym. Podjête dzia³ania mia³y ró¿norodny charakter prawny. W sprawie
Dariusza R. rozwa¿ane by³o tak¿e wytoczenie powództwa cywilnego o odszkodowanie za „b³êdy w sztuce”. Ze wzglêdu jednak na up³yw terminów
przedawnienia, okaza³o siê to niemo¿liwe.
Przede wszystkim jednak fundacja próbowa³a w³¹czyæ siê do sprawy
w charakterze przedstawiciela spo³ecznego w trybie odpowiedniego zastosowania art. 90 kpk. HFPCz argumentowa³a, ¿e sprawa adwokata R.G. by³a rozpatrywana przez s¹dy wszystkich instancji, a jednak nie zosta³a wyjaœniona
w sposób dostateczny, wydaje siê, ¿e jedynie pojawienie siê bezstronnego
przedstawiciela spo³ecznego mo¿e doprowadziæ do sk³onienia organów dyscyplinarnych do rzetelnego i szybkiego rozpatrzenia sprawy, w szczególnoœci
zbadania motywów dzia³ania pe³nomocnika. HFPCz chcia³a podkreœliæ, i¿
sprawa ma s³u¿yæ ukazaniu samej mo¿liwoœci uczestniczenia organizacji
spo³ecznej w postêpowaniu dyscyplinarnym. Nie jest do tej pory znany ¿aden
przypadek wst¹pienia organizacji spo³ecznej dzia³aj¹cej w charakterze tzw.
przedstawiciela spo³ecznego do takiego postêpowania. Tymczasem udzia³ takiego przedstawiciela mo¿e byæ ze wszech miar po¿¹dany. Uczestnictwo
przedstawiciela organizacji spo³ecznej (jako czynnika zupe³nie niezale¿nego
od organów samorz¹du adwokatów czy radców prawnych) mo¿e siê przyczyniæ do bardziej rzetelnego prowadzenia postêpowania dyscyplinarnego, oznacza jednak tak¿e wprowadzenie elementów jawnoœci do postêpowania dyscyplinarnego.
Dnia 22 kwietnia 2006 roku przed Wy¿szym S¹dem Dyscyplinarnym
odby³a siê rozprawa w sprawie adwokata R.G. Na rozprawê stawili siê przedstawiciele HFPCz, którzy zg³osili swój wniosek o udzia³ w postêpowaniu
w charakterze przedstawiciela spo³ecznego. S¹d nie wyrazi³ jednak zgody na
wst¹pienie HFPCz do postêpowania, argumentuj¹c, ¿e przepisy w ogóle nie
przewiduj¹ udzia³u przedstawiciela organizacji spo³ecznej w adwokackim
postêpowaniu dyscyplinarnym. S¹d argumentowa³, ¿e zgodnie z § 1 ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie postêpowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich, w postêpowaniu dyscyplinarnym stosuje siê
odpowiednio przepisy kpk jedynie w zakresie nieuregulowanym w wymienionym rozporz¹dzeniu i w ustawie Prawo o adwokaturze. Zgodnie natomiast
z art. 95a Prawa o adwokaturze, postêpowanie dyscyplinarne jest jawne jedynie dla cz³onków adwokatury i przedstawicieli Ministra Sprawiedliwoœci, co
zdaniem s¹du dyscyplinarnego wyklucza udzia³ w procesie przedstawiciela
organizacji spo³ecznej.
S¹d s³usznie zauwa¿y³, ¿e przepisy kpk w postêpowaniu dyscyplinarnym
stosuje siê jedynie posi³kowo. Wskazanie jednak art. 95a Prawa o Adwokaturze jako przepisu wy³¹czaj¹cego mo¿liwoœæ udzia³u przedstawiciela spo³ecz-
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nego w postêpowaniu dyscyplinarnym, uznaæ nale¿y za pozbawione podstaw.
Przepis ten reguluje jedynie tak zwan¹ jawnoœæ zewnêtrzn¹. Wskazuje zatem,
kto mo¿e obserwowaæ proces, lecz nie odnosi siê w ¿aden sposób do uczestników postêpowania dyscyplinarnego. Nie mo¿na wiêc twierdziæ, ¿e ustawodawca w sposób wyraŸny wy³¹czy³ mo¿liwoœæ udzia³u przedstawiciela spo³ecznego w postêpowaniu dyscyplinarnym. Mo¿na oczywiœcie argumentowaæ, ¿e
skoro ustawodawca zdecydowa³, i¿ rozprawa przed s¹dem dyscyplinarnym
ma byæ zasadniczo jawna jedynie dla cz³onków adwokatury, to tym bardziej
niedopuszczalny jest udzia³ jakiegokolwiek podmiotu spoza adwokatury
w charakterze uczestnika postêpowania (oczywiœcie oprócz pokrzywdzonego). Jednak nawet w kpk ustawodawca przewidzia³ postêpowania (na przyk³ad w sprawach o pomówienie lub zniewa¿enie), które w zasadzie obligatoryjnie odbywaj¹ siê przy drzwiach zamkniêtych, a wiêc s¹ niedostêpne dla publicznoœci. Nawet jednak w takich sprawach ustawodawca nie wykluczy³ udzia³u
przedstawiciela spo³ecznego (co potwierdza praktyka HFPCz).
Zgodnie z art. 93 Prawa o adwokaturze, stronami tego postêpowania s¹:
oskar¿yciel, obwiniony i pokrzywdzony. Przepis ten nie wskazuje wprawdzie
przedstawiciela spo³ecznego. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿e on braæ
udzia³u w postêpowaniu przed s¹dem dyscyplinarnym. Art. 93 Prawa o adwokaturze wskazuje bowiem jedynie jedn¹ kategoriê uczestników postêpowania
dyscyplinarnego, jak¹ s¹ strony. Równie¿ w kpk przedstawiciel spo³eczny nie
jest stron¹ postêpowania, o czym œwiadczy chocia¿by nazwa dzia³u III kpk
– „strony, obroñcy, pe³nomocnicy, przedstawiciel spo³eczny”.
Warto zauwa¿yæ, i¿ rozstrzygniêta tego samego dnia sprawa przez Wy¿szy S¹d Dyscyplinarny skoñczy³a siê dla adwokata R.G. podwy¿szeniem kary
z upomnienia na naganê oraz grzywn¹ w wysokoœci 1500 z³. Og³oszenie wyroku nie by³o publiczne. Przedstawiciele HFPCz nie zostali na nie zaproszeni;
szansê jego us³yszenia mia³ jedynie pokrzywdzony Dariusz R.
W zwi¹zku z zakoñczonym postêpowaniem dyscyplinarnym, w ramach
Programu „Obywatel i Prawo” postanowiono o wniesieniu skargi kasacyjnej
oraz skargi konstytucyjnej od orzeczenia Wy¿szego S¹du Konstytucyjnego.
Dnia 22 czerwca 2006 roku Dariusz R., reprezentowany przez adwokata Zbigniewa Ho³dê, wniós³ skargê kasacyjn¹, która wœród wielu zarzutów podnosi
nierozpoznanie sprawy w pe³nym zakresie, nieproporcjonalnoœæ kary (szczególnie w œwietle wprowadzania w b³¹d s¹du oraz klienta przez R.G.), jak równie¿ kwestiê mo¿liwoœci udzia³u organizacji spo³ecznej w postêpowaniu
dyscyplinarnym.
Wyrok Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego w sprawie Dariusza R. jest równie¿ okazj¹ do z³o¿enia skargi konstytucyjnej, która dotyczy³aby niezgodnoœci
z Konstytucj¹ RP szeregu przepisów rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci
w sprawie postêpowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich oraz odpowiednich przepisów Prawa o adwokaturze.
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Skarga konstytucyjna jest obecnie przygotowywana i zostanie z³o¿ona
w pierwszej po³owie lipca 2006 roku Jej przedmiotem bêdzie rozwa¿enie
zgodnoœci ró¿norodnych przepisów reguluj¹cych postêpowanie dyscyplinarne
z gwarancjami prawa do s¹du oraz rzetelnego procesu. Ewentualne stwierdzenie przez Trybuna³ Konstytucyjny niezgodnoœci niektórych przepisów wymusi na ustawodawcy wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie coraz wiêkszej rzetelnoœci oraz obiektywnoœci
postêpowañ dyscyplinarnych.
W szczególnoœci, skarga dotyczyæ bêdzie nastêpuj¹cych kwestii prawnych, w zwi¹zku z którymi naruszono prawa pokrzywdzonego: (i) niejawnoœci postêpowania przed s¹dami dyscyplinarnymi8, (ii) niepublicznego og³aszania wyroków, (iii) praw pokrzywdzonego w postêpowaniu dyscyplinarnym
oraz (iv) roli rzecznika dyscyplinarnego (czy cz³onek adwokatury pe³ni¹cy
swoje funkcje spo³ecznie mo¿e skutecznie wystêpowaæ na rzecz interesu
klienta?). W skardze konstytucyjnej zwrócona zostanie tak¿e uwaga na konsekwencje, jakie dla mo¿liwoœci poci¹gniêcia fachowego pe³nomocnika do
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej rodzi zmiana przez niego wykonywanego
zawodu (poprzez wpisanie siê dotychczasowego radcy prawnego na listê adwokatów lub odwrotnie – taka sytuacja mia³a miejsce w³aœnie w przypadku
adwokata R.G.). W obecnym stanie prawnym zmiana wykonywanego zawodu
powoduje czêsto koniecznoœæ wytoczenia dwóch postêpowañ dyscyplinarnych – przed organami dyscyplinarnymi korporacji adwokackiej i przed organami korporacji radcowskiej. Stanowi to niew¹tpliwie znaczne utrudnienie dla
poszkodowanego chc¹cego dochodziæ sprawiedliwoœci.
Jednym z celów prowadzenia sprawy Dariusza R. jest zwrócenie uwagi
opinii publicznej, w tym organów w³adzy publicznej, na problemy prawne, jakie wynikaj¹ z postêpowania przed s¹dami dyscyplinarnymi. Sprawa zosta³a
szczegó³owo opisana przez „¯ycie Warszawy”. Na kanwie sprawy opublikowano równie¿ dwa artyku³y w „Rzeczpospolitej” dotycz¹ce zastosowania zasady jawnoœci w postêpowaniach dyscyplinarnych9 oraz udzia³u organizacji
8

Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka pomaga³a ¿onie Dariusza R. w sporz¹dzeniu skargi konstytucyjnej, w której zarzuci³a ona, i¿ art. 95a Prawa o adwokaturze
(przewiduj¹cy jawnoœæ postêpowania dyscyplinarnego jedynie dla cz³onków adwokatury i przedstawicieli ministra sprawiedliwoœci) jest niezgodny z art. 45 Konstytucji.
Wed³ug stanu na dzieñ 3 lipca 2006 roku sprawa jest na etapie postêpowania za¿aleniowego od postanowienia sêdziego TK oddalaj¹cego skargê, w którym stwierdzono, i¿ na zasadê jawnoœci wynikaj¹c¹ z art. 45 Konstytucji RP nie mog¹
powo³ywaæ siê osoby trzecie, lecz jedynie te osoby, którym prawo do s¹du w danej sytuacji przys³uguje.
9
A. Bodnar, D. Pudzianowska, Korporacje na bakier ze standardami. Postêpowanie dyscyplinarne w samorz¹dach zawodowych, „Rzeczpospolita”, 16 stycznia 2006
roku.
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spo³ecznych w tych postêpowaniach10. Doœwiadczenie zdobyte przy prowadzeniu sprawy Dariusza R. pos³u¿y równie¿ w prowadzeniu podobnych spraw
odnosz¹cych siê do postêpowañ dyscyplinarnych w innych, niekoniecznie
prawniczych, zawodach zaufania publicznego. Do koñca lipca 2006 roku w ramach prac Programu Spraw Precedensowych zostanie z³o¿ona skarga konstytucyjna dotycz¹ca niekonstytucyjnoœci niektórych przepisów reguluj¹cych
postêpowania dyscyplinarne wobec lekarzy11.
Sprawa Staroszczyk przeciwko Polsce i Sia³kowska przeciwko Polsce
Sprawy Staroszczyk przeciwko Polsce (skarga nr 59519/00) i Sia³kowska
przeciwko Polsce (skarga nr 8932/05), rozpatrywane ³¹cznie przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka, dotycz¹ kwestii odmowy sporz¹dzenia i wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata (radcê prawnego) wyznaczonego z urzêdu. W postêpowaniu cywilnym i karnym istnieje przymus adwokacko-radcowski do sporz¹dzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Udzia³ adwokatów i radców prawnych przy przygotowaniu skargi kasacyjnej ma siê przyczyniaæ do
zapewnienia wysokiego poziomu postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym.
Istot¹ prawa do s¹du jest uzyskanie pomocy prawnej. S¹d na wniosek strony
mo¿e wiêc ustanowiæ adwokata dla niej, gdy nie posiada ona œrodków finansowych niezbêdnych do pokrycia kosztów postêpowania (art. 117 § 1 kpc). W ramach obowi¹zku adwokata/radcy prawnego, tak¿e wyznaczonego z urzêdu,
mieœci siê powinnoœæ reprezentowania strony „do koñca”, to jest do wyczerpania toku instancji, w tym zw³aszcza w instancji kasacyjnej ze wzglêdu na przymus radcowsko-adwokacki.
Odmowa wniesienia kasacji przez adwokata z wyboru zgodnie z art. 28
Prawa o adwokaturze, mo¿e nast¹piæ tylko z wa¿nych wzglêdów, a gdy pomoc
jest œwiadczona przez adwokata z urzêdu, zwolnienia od jej œwiadczenia mo¿e
udzieliæ tylko organ wyznaczaj¹cy. Ponadto, na mocy art. 77 Prawa o adwokaturze „adwokat mo¿e odmówiæ udzielenia pomocy prawnej tylko z wa¿nych
powodów, o których informuje zainteresowanego. W¹tpliwoœci, co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okrêgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki – dziekan”. „Wa¿ne powody”
nie zosta³y jednak ustawowo zdefiniowane. Na tym tle powstaje w¹tpliwoœæ,
czy uznanie przez adwokata, ¿e kasacja jest bezzasadna, jest wystarczaj¹cym
powodem do odmowy udzielenia pomocy prawnej.
Niestety, obserwacje HFPCz wskazuj¹, ¿e czêsto odmowy ze strony adwokatów s¹ arbitralne i mog¹ wynikaæ z osobistych pobudek. Odmowy takie
10

A. Bodnar, P. Witan, Wiêcej jawnoœci od zaraz. Udzia³ organizacji spo³ecznych
w postêpowaniach dyscyplinarnych prawników, „Rzeczpospolita”, 23 czerwca 2006
roku.
11
Skarga konstytucyjna zostanie z³o¿ona w zwi¹zku z postanowieniem Naczelnego
S¹du Lekarskiego o umorzeniu postêpowania w sprawie ze skargi B. Wojnarowskiej.
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nie s¹ wystarczaj¹co umotywowane, a Okrêgowa Rada Adwokacka uchyla siê
od udzielenia pomocy, w szczególnoœci w zakresie wyznaczenia adwokata,
który móg³by dzia³aæ w zastêpstwie. Równie¿ orzecznictwo S¹du Najwy¿szego nie jest w tym zakresie jednolite. Podnosi siê w nim, ¿e uznanie kasacji za
bezzasadn¹ przez adwokata jest form¹ „przeds¹du” i wkracza w kompetencje
s¹du. O skali problemu œwiadczyæ mo¿e fakt zarejestrowania 50 skarg przez
ETPCz dotycz¹cych tej problematyki12. Z drugiej strony spotkaæ siê mo¿na
z opiniami, ¿e zarówno powaga zawodu adwokata/radcy prawnego, jak i profesjonalizm udzielanych przez niego us³ug umo¿liwiaj¹ mu dokonanie oceny,
czy sprawa ma szanse powodzenia w instancji kasacyjnej, czy te¿ z³o¿enie
skargi kasacyjnej jest bezzasadne.
Skargi wniesione do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka powsta³y
na tle nastêpuj¹cego stanu faktycznego. W sprawie Staroszczyk przeciwko
Polsce odmowa sporz¹dzenia skargi kasacyjnej powsta³a w zwi¹zku z postêpowaniem dotycz¹cym przydzia³u gruntu w zamian za wyw³aszczon¹ nieruchomoœæ. Marianna i Stanis³aw Staroszczykowie w toku postêpowania przed
s¹dem I instancji uzyskali pomoc prawn¹. Dwóch pierwszych wyznaczonych
adwokatów z urzêdu odmówi³o im reprezentacji. Dopiero trzeci adwokat zdecydowa³ siê na prowadzenie sprawy, która jednak zosta³a przegrana przed
s¹dem II instancji. Pañstwo Staroszczyk zdecydowali siê na wniesienie skargi
kasacyjnej. W tym celu wielokrotnie kontaktowali siê ze swoim adwokatem
z urzêdu, telefonowali oraz pisali do niego pisma. Ostatecznie uda³o siê im
umówiæ na jedno spotkanie, na którym zostali poinformowani, ¿e nie istniej¹
podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej. Na spotkaniu adwokat poprosi³ ich
równie¿ o podpisanie oœwiadczenia, ¿e nie chc¹ prowadziæ swojej sprawy
przed S¹dem Najwy¿szym.
Z kolei sprawa Sia³kowska przeciwko Polsce dotyczy odmowy sporz¹dzenia skargi kasacyjnej w zwi¹zku z postêpowaniem o uzyskanie zasi³ku po
zmar³ym mê¿u. Po przegraniu sprawy w s¹dach I i II instancji, skar¿¹cej przydzielony zosta³ na jej wniosek adwokat z urzêdu w celu sporz¹dzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Adwokat odmówi³ sporz¹dzenia skargi kasacyjnej,
przygotowuj¹c opiniê prawn¹, dlaczego, ¿e uwa¿a, i¿ skarga kasacyjna by³aby
niedopuszczalna. Skar¿¹ca twierdzi jednak, ¿e adwokat poinformowa³ j¹
o swojej decyzji o niewniesieniu skargi kasacyjnej na spotkaniu w jego biurze,
które odby³o siê ju¿ po up³ywie terminu na wniesienie skargi.
Zarówno pañstwo Staroszczyk, jak i Krystyna Sia³kowska wnieœli do
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka skargi, w których podnieœli, ¿e prawo polskie nie zapewnia gwarancji proceduralnych umo¿liwiaj¹cych skorzy12

Wed³ug informacji udzielonej przez Ruth Baillie z biura prasowego ETPCz,
w trybunale jest zarejestrowanych obecnie 50 skarg z Polski dotycz¹cych odmowy
sporz¹dzenia skargi kasacyjnej.
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stanie z drogi s¹dowej w razie odmowy sporz¹dzenia skargi kasacyjnej ze
strony adwokata lub radcy prawnego.
W ramach Programu „Obywatel i prawo” Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka wyst¹pi³a do ETPCz z wnioskiem o mo¿liwoœæ przed³o¿enia „opinii
przyjaciela s¹du” w po³¹czonych sprawach Staroszczyk przeciwko Polsce oraz
Sia³kowska przeciwko Polsce. Trybuna³ udzieli³ zgody na przedstawienie takiej opinii. Warto nadmieniæ, i¿ ETPCz zwróci³ siê tak¿e do CCBE (Council of
Bars and Law Societies of Europe) Europejskiej Rady Adwokackiej o przygotowanie pisemnej opinii w sprawie.
Dnia 5 czerwca 2005 roku HFPCz z³o¿y³a w ETPCz „opiniê przyjaciela
s¹du” (amicus curiae). Mia³a ona na celu przedstawienie odrêbnego stanowiska wobec tego, które przygotowywane jest przez CCBE. W opinii zosta³a dokonana obszerna analiza prawa polskiego oraz francuskiego, w którym równie¿ istnieje mo¿liwoœæ nieuzasadnionej odmowy sporz¹dzenia kasacji ze
strony adwokata. Opinia zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski oraz umieszczona na stronie internetowej HFPCz (www.hfhr.org.pl/precedens).
W opinii HFPCz przedstawi³a nastêpuj¹ce argumenty odnosz¹ce siê do
przedmiotu sporu.
– adwokaci (radcowie prawni) specjalizuj¹ siê w okreœlonych dziedzinach prawa. Przy wyznaczaniu ich do sporz¹dzenia skargi kasacyjnej,
ich specjalizacja nie jest brana pod uwagê. Istnieje wiêc ryzyko, ¿e jeœli
sprawa dotyczy dziedziny nienale¿¹cej do specjalizacji danego adwokata (radcy prawnego), nie jest on w stanie w sposób wyczerpuj¹cy oceniæ stanu prawnego i podj¹æ w³aœciwej decyzji co do wniesienia skargi
kasacyjnej. Jednoczeœnie mo¿na zauwa¿yæ du¿¹ dysproporcjê pomiêdzy iloœci¹ spraw prowadzonych z urzêdu przez adwokatów oraz radców prawnych, co te¿ mo¿e wp³ywaæ na jakoœæ pomocy prawnej
i zakres specjalizacji;
– adwokat (radca prawny), który podejmuje decyzjê co do zasadnoœci
sporz¹dzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, w istocie dokonuje swoistego „przeds¹du”, a wiêc wykonuje funkcje, które co do zasady zastrze¿one s¹ tylko dla s¹dów;
– adwokat (radca prawny) o swojej decyzji o odmowie sporz¹dzenia
i wniesienia skargi kasacyjnej powiadamia w³aœciw¹ korporacjê zawodow¹. Organy korporacji zawodowych nie posiadaj¹ jednak ¿adnych
mo¿liwoœci sprawdzenia, czy odmowa sporz¹dzenia skargi kasacyjnej
by³a faktycznie uzasadniona. Prawo ani praktyka nie przewiduj¹ jednoczeœnie precyzyjnych zasad co do formy, w jakiej ma byæ udzielona odmowa sporz¹dzenia skargi kasacyjnej;
– stronie nie przys³uguje mo¿liwoœæ skutecznego odwo³ania od decyzji
adwokata (radcy prawnego) w przedmiocie odmowy sporz¹dzenia
i wniesienia skargi kasacyjnej, a stosunkowo krótki termin na z³o¿enie
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skargi kasacyjnej uniemo¿liwia im znalezienie adwokata (radcy prawnego), który wyrazi³by zgodê na sporz¹dzenie skargi;
– na adwokacie (radcy prawnym) nie spoczywa obowi¹zek wskazania adwokata lub radcy prawnego, który podj¹³by siê sporz¹dzenia skargi kasacyjnej;
– na podstawie polskiego prawa, za sporz¹dzenie skargi kasacyjnej, która
zawiera istotne b³êdy merytoryczne lub jest oczywiœcie bezzasadna, adwokatom i radcom prawnym grozi odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi ryzyko, ¿e adwokaci (radcowie prawni) mog¹ odmówiæ sporz¹dzania skarg kasacyjnych w celu unikniêcia
ewentualnej odpowiedzialnoœci (szczególnie w sprawach w¹tpliwych
czy w dziedzinach, w których siê nie specjalizuj¹).
Dnia 15 czerwca 2006 roku przed ETPCz odby³a siê rozprawa w powy¿szych sprawach. Wyznaczenie rozprawy œwiadczy o wadze, jak¹ trybuna³
przywi¹zuje do zagadnienia odmowy sporz¹dzenia skargi kasacyjnej, a tym
samym uniemo¿liwienia dostêpu do s¹du. Jedynie w nielicznych sprawach
polskich rozpatrywanych w 2006 roku ETPCz zdecydowa³ siê na wyznaczenie
rozprawy13.
Podczas rozprawy strony przedstawi³y swoje stanowiska. Strony zosta³y
zobowi¹zane przez ETPCz do odpowiedzi na pytania odnosz¹ce siê do ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z problematyk¹ skargi. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania, ETPCz podejmie decyzjê o dopuszczalnoœci
skargi, natomiast wyrok mo¿e zostaæ wydany w ci¹gu roku. Nale¿y nadmieniæ, i¿ w toku rozprawy, zarówno Rz¹d RP, jak i pe³nomocnicy skar¿¹cych
powo³ywali siê na opinie HFPCz z³o¿on¹ w tej sprawie, a tak¿e w sprawie Laskowska przeciwko Polsce.
Sprawa Staroszczyk przeciwko Polsce oraz Sia³kowska przeciwko Polsce
nie s¹ jednoznaczne i oczywiste zarówno pod wzglêdem faktycznym, jak i prawnym. Mo¿na przedstawiæ argumenty œwiadcz¹ce o tym, ¿e obecnie skonstruowany system pomocy prawnej z urzêdu przy sporz¹dzaniu skarg kasacyjnych
jest jednak zgodny z konwencj¹. W czasie rozprawy Rz¹d RP zwraca³ uwagê
miêdzy innymi na to, ¿e adwokaci nie mog¹ byæ zmuszani do wnoszenia kasacji, któr¹ uznaj¹ za oczywiœcie bezzasadn¹. Rz¹d RP podkreœla³ tak¿e, ¿e przecie¿ do obowi¹zków etycznych adwokata nale¿y w takich sytuacjach sporz¹dzenie opinii prawnej wyjaœniaj¹cej motywy odmowy sporz¹dzenia skargi
kasacyjnej (co zdaniem Rz¹du RP tak¿e jest udzieleniem pomocy prawnej).
Niezale¿nie jednak od argumentów podniesionych na obronê obecnego standardu postêpowania, sprawa Staroszczyk przeciwko Polsce i Sia³kowska prze13

Od 1 stycznia do 3 lipca 2006 roku odby³y siê rozprawy w sprawach Hutten-Czapska przeciwko Polsce (Wielka Izba), Alicja Tysi¹c przeciwko Polsce oraz Staroszczyk i Sia³kowska przeciwko Polsce.
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ciwko Polsce przyczyni¹ siê do ustanowienia jasnego standardu przez ETPCz
w zakresie sporz¹dzania kasacji przez adwokatów (radców prawnych) dzia³aj¹cych z urzêdu. Niew¹tpliwie ju¿ sam fakt sporu, a tak¿e skala problemu
œwiadcz¹ o koniecznoœci wprowadzenia przejrzystych zasad, które gwarantowa³yby pe³ne poszanowanie praw osób korzystaj¹cych z pomocy prawnej
w postêpowaniu kasacyjnym.
HFPCz bêdzie w dalszym ci¹gu monitorowa³a rozpatrywanie spraw Staroszczyk przeciwko Polsce i Sia³kowska przeciwko Polsce. Obecnie przygotowywane s¹ dwa artyku³y prasowe, w których zostan¹ przedstawione argumenty prezentowane przez strony w postêpowaniu. Po og³oszeniu wyroku, HFPCz podejmie
starania w kierunku jego nag³oœnienia, a tak¿e odpowiedniej zmiany praktyki.

Podsumowanie
W przypadku spraw prowadzonych w charakterze litygacji strategicznej
trudno jest mówiæ o natychmiastowych efektach. Cech¹ litygacji strategicznej
jest niepewnoœæ rezultatu oraz d³ugi okres oczekiwania na efekty prowadzonych spraw. Dlatego te¿ skutki prowadzonych spraw bêdzie mo¿na w sposób
pe³ny oceniæ dopiero za kilka lat, kiedy uzyskane zostan¹ wyroki ETPCz, SN
oraz TK w przedmiotowych sprawach.
Niemniej jednak, sprawy prowadzone w ramach Programu „Obywatel
i Prawo” ju¿ teraz pozwalaj¹ na zidentyfikowanie powa¿nych problemów
z zakresu dostêpnoœci pomocy prawnej oraz zwrócenie na nie uwagi ustawodawcy przy tworzeniu nowych rozwi¹zañ ustawowych. Pozwalaj¹ tak¿e na
nag³oœnienie niew³aœciwych praktyk w zakresie udzielania pomocy prawnej,
i to zarówno w zakresie dzia³ania s¹dów, jak i korporacji zawodowych.
Nag³aœnianie poszczególnych spraw s³u¿y tak¿e edukacji prawnej spo³eczeñstwa oraz podnoszeniu standardów zawodowych u prawników.
Szczególnie du¿y potencja³ wydaje siê mieæ skarga konstytucyjna Dariusza R. Jej skutkiem mo¿e byæ bowiem przemodelowanie systemu postêpowañ
dyscyplinarnych oraz doprowadzenie go do zgodnoœci z wymogami tak zwanej to¿samoœci konstytucyjnej. Obecna procedura nie spe³nia bowiem kryteriów rzetelnego procesu i w kilku kwestiach mo¿e byæ uznana za sprzeczn¹
z Konstytucj¹ RP. W konsekwencji nie motywuje ona, szczególnie w mniejszych oœrodkach, adwokatów (radców prawnych) do zachowywania najwy¿szych standardów zawodowych.
Efektem poœrednim spraw prowadzonych przez HFPCz w ramach Programu „Obywatel i Prawo” jest wzrost zainteresowania problematyk¹ dostêpnoœci pomocy prawnej w kontekœcie prawa do s¹du. HFPCz w czerwcu 2006
roku postanowi³a przyst¹piæ w charakterze przedstawiciela spo³ecznego do
sprawy karnej adwokata M.G., oskar¿onego o przestêpstwo oszustwa. Sprawa
ta jest efektem konsekwentnych dzia³añ grupy osób pokrzywdzonych jego dzia³aniami, a zrzeszonymi w ramach Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej z Leszna.

Witold Klaus
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Nauk Prawnych PAN
wspó³praca

£ukasz Bojarski
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

Podstawowe problemy w dostêpie
obywateli do pomocy prawnej
i kierunki ich rozwi¹zywania*
Poni¿sze opracowanie ma na celu przedstawienie, z jednej strony, sytuacji
w zakresie dostêpu obywateli do pomocy prawnej – uregulowañ prawnych
oraz praktyki ich stosowania w Polsce, z drugiej zaœ – kierunków mo¿liwych
rozwi¹zañ, by sytuacja ta uleg³a poprawie. Z uwagi na niewielkie ramy tekstu,
oba zagadnienia zostan¹ przestawione w du¿ym skrócie, jednak ze wskazaniem Ÿróde³, w których mo¿na znaleŸæ wiêcej informacji.

Pojêcie pomocy prawnej
W niniejszym tekœcie pojêcie „pomoc prawna” oznacza1:
– udostêpnienie informacji prawnej, polegaj¹ce na przekazaniu klientowi
informacji o powszechnie obowi¹zuj¹cym w Polsce prawie lub praktyce jego stosowania, w szczególnoœci poprzez: wskazanie i omówienie
odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism, wrêczenie ulotki
lub broszury informacyjnej;
*

Tezy artyku³u by³y prezentowane przez autorów podczas panelu dyskusyjnego
na konferencji podsumowuj¹cej drug¹ edycjê Programu „Obywatel i Prawo”,
w czerwcu 2006 roku. Wiêcej o konferencji: www.isp.org.pl
1
Na mo¿liwoœæ jeszcze szerszego rozumienia tego terminu wskazuje £. Bojarski,
Dostêpnoœæ nieodp³atnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu, Warszawa 2003,
s. 24. Raport dostêpny tak¿e na: http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/Dostepnosc_
nieodplatnej_pomocy_prawnej.pdf
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– udzielenie porady prawnej – czyli skonkretyzowanej informacji, maj¹cej zastosowanie w konkretnej sprawie, opartej na danych i materia³ach przekazanych przez klienta, udzielonej przez prawnika (lub
studenta prawa pod odpowiednim nadzorem); porada prawna mo¿e polegaæ na sporz¹dzeniu projektu pisma prawnego, w tym procesowego;
– udzielenie kwalifikowanej pomocy prawnej, polegaj¹cej na reprezentowaniu klienta przed organami wymiaru sprawiedliwoœci lub administracji publicznej.
Podobne rozró¿nienie zosta³o przyjête w dokumencie „Dostêp do informacji, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej – proponowane rozwi¹zania”, przygotowanym przez cztery organizacje pozarz¹dowe
(Fundacjê Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsiñsk¹ Fundacjê Praw
Cz³owieka, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich)2. Dokument ten zaprezentowano podczas konferencji poœwiêconej tematyce dostêpu do pomocy prawnej, zorganizowanej w paŸdzierniku 2004 roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wspó³pracy ze wspomnianymi organizacjami.

Miêdzynarodowe uregulowania w zakresie dostêpu obywateli do
pomocy prawnej
Prawo obywateli do pomocy prawnej jest (z wyj¹tkiem prawa do obrony
w sprawach karnych) stosunkowo nowym postulatem, dlatego te¿ nie znajdziemy go wprost zapisanego w najwa¿niejszych dokumentach miêdzynarodowych, dotycz¹cych praw cz³owieka3, to znaczy Europejskiej Konwencji
Praw Cz³owieka (EKPC)4 czy Miêdzynarodowym Pakcie Praw Politycznych
i Obywatelskich5. Wa¿nym oficjalnym dokumentem, w którym prawo to jest
formu³owane, by³o Zalecenie R(93)1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla
2

Tekst dokumentu mo¿na znaleŸæ na stronie: http://www.fupp.org.pl/index.php?id
=seminarium_rpo_2004_postulaty
3
Tak¿e polska konstytucja wprost nie gwarantuje prawa do pomocy prawnej, lecz
wyinterpretowaæ je mo¿na z ró¿nych przepisów (na przyk³ad prawo do s¹du, prawo do
obrony, zasada równoœci wobec prawa). Szczegó³owo na ten temat w: G. Rz¹sa, Konstytucyjne aspekty pomocy prawnej udzielanej osobom ubogim, „Przegl¹d Legislacyjny” 2005, nr 2–3, s. 33 i nast. Wiêcej na temat standardów miêdzynarodowych
dotycz¹cych prawa do pomocy prawnej w: £. Bojarski, Spo³eczny aspekt dzia³ania poradni, w: Studencka poradnia prawna. Idea. Organizacja. Metodologia, Warszawa 2005,
s. 3 i nast.
4
Oficjalna i pe³na nazwa tego dokumentu to: Konwencja o Ochronie Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada 1950 roku,
opublikowana w: Dz. U. z 1993 roku, Nr 61, poz. 284.
5
Dokument ten zosta³ przyjêty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku, opublikowany w: Dz.U. z 1977 roku Nr 38, poz. 167.
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pañstw cz³onkowskich, dotycz¹ce efektywnego dostêpu do prawa i sprawiedliwoœci dla najubo¿szych (przyjête 8 stycznia 1993 roku)6. Nie ma ono jednak
dla pañstw charakteru bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego. Prawo dostêpu do pomocy prawnej wywodzi siê jednak z innych przepisów, w szczególnoœci z art.
6 EKPC – jako element prawa do s¹du. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu wielokrotnie w wyrokach zwraca³ uwagê na obowi¹zkowy
udzia³ pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym, gdy stronie brakuje œrodków
na op³acenie pe³nomocnika oraz gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwoœci. Wed³ug orzecznictwa Trybuna³u, dobro (interes) wymiaru sprawiedliwoœci wymaga pomocy pe³nomocnika w postêpowaniu s¹dowym miêdzy innymi wtedy, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym stanem faktycznym
lub prawnym sprawy b¹dŸ wystêpuje ryzyko, ¿e mo¿e zostaæ orzeczona kara
pozbawienia wolnoœci wobec oskar¿onego7.
Przepis mówi¹cy wprost o obowi¹zku zapewnienia obywatelom dostêpu
do pomocy prawnej znajduje siê w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej8. Stanowi on: „Pomoc prawna jest dostêpna dla tych osób, które nie
posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków, jeœli jest ona konieczna dla zapewnienia
skutecznego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci”. Niestety dokument ten
nie obowi¹zuje na terytorium Wspólnoty, bowiem jest czêœci¹ konstytucji europejskiej, która nie wesz³a w ¿ycie. Ponadto, przepisy dotycz¹ce obowi¹zku
zapewnienia dostêpu do pomocy prawnej znajdujemy w dwóch dyrektywach
Rady Unii Europejskiej:
– Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku w celu
usprawnienia dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnosz¹cych siê do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.
Nak³ada ona na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek zapewnienia dostêpu
do nieodp³atnej pomocy prawnej w sporach transgranicznych, czyli
sporach, w których strona ubiegaj¹ca siê o pomoc prawn¹ stale zamieszkuje lub stale przebywa w pañstwie cz³onkowskim innym od tego,
w którym mieœci siê s¹d lub w którym orzeczenie ma byæ wykonane.
6

Tekst dokumentu dostêpny na przyk³ad w: £. Bojarski, Dostêpnoœæ nieodp³atnej pomocy…, op. cit., s. 273 i nast.
7
Wykaz wyroków Trybuna³u w: ibidem, s. 280–283; Dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci: pomoc prawna dla osób ubogich, w: E. Rekosh, K. A. Buchto, V. Terzieva
(red.), Purshing the Public Interest. A Handbook for Legal Professional and Activists,
Nowy Jork 2001 (wersja polska tekstu dostêpna na stronie: http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/justice/PILI_handbook_rozdzial_6.rtf) oraz G. Mitrev, Pe³nomocnictwo procesowe z urzêdu wed³ug Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka
i orzecznictwa Trybuna³u i Komisji, http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/justice/
orzecznictwo_Trybunalu_i_Komisji.rtf
8
Tekst w jêzyku polskim: http://www.ms.gov.pl/ue/translation/32000X1218(01) .doc
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Pomoc prawna obejmuje pomoc przeds¹dow¹ (poradê prawn¹), kwalifikowan¹ pomoc prawn¹ przed s¹dem, jak równie¿ zwolnienie od kosztów s¹dowych. W celu wykonania niniejszej dyrektywy uchwalono
ustawê z dnia 17 grudnia 2004 roku o prawie pomocy w postêpowaniu
w sprawach cywilnych prowadzonych w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej. Obecnie9 zakoñczy³y siê prace nad nowelizacj¹ wymienionej ustawy (przyznaj¹c¹ dodatkowo uprawnionym cudzoziemcom prawo do pomocy przeds¹dowej). Zosta³a ona uchwalona przez
Sejm i przekazana do Senatu, który nie wniós³ poprawek. Nowela czeka
na podpis prezydenta i powinna wejœæ w ¿ycie w lipcu 2006 roku.
– Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie
ustanowienia minimalnych norm dotycz¹cych procedur nadawania
i cofania statusu uchodŸcy w pañstwach cz³onkowskich. W art. 15 przyznaje ona prawo do bezp³atnej pomocy prawnej osobom ubiegaj¹cym
siê o nadanie statusu uchodŸcy, które otrzyma³y w pierwszej instancji
negatywn¹ decyzjê (to znaczy odmówiono im nadania statusu). Przepisy te maj¹ byæ implementowane do polskiego prawa do 1 grudnia 2008
roku (obecnie w Urzêdzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców trwaj¹
prace nad tymi zmianami).
Jak pokazuje pierwszy przytoczony przyk³ad, obecnie pañstwo polskie
gwarantuje wiêcej praw w zakresie dostêpu do korzystania z nieodp³atnej pomocy prawnej uprawnionym cudzoziemcom ni¿ w³asnym obywatelom. Obywatelom polskim nie przys³uguje bowiem prawo do pomocy prawnej
„przeds¹dowej”, przedspornej, gwarantowane uprawnionym cudzoziemcom.

Dostêp do pomocy prawnej – opis sytuacji w Polsce
Dostêp do kwalifikowanej pomocy prawnej
Dostêp do pomocy prawnej obejmuje kwestiê zwolnienia od ponoszenia
kosztów s¹dowych oraz ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu (w art. 244 § 1
ustawy prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi nazywane jest
to „prawem pomocy”). W postêpowaniu cywilnym obie te instytucje s¹ ze
sob¹ zwi¹zane. Aby ubiegaæ siê o przyznanie reprezentacji prawnej z urzêdu,
nale¿y zostaæ zwolnionym z kosztów s¹dowych (art. 117 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego). W postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym natomiast mo¿na uzyskaæ niezale¿nie zwolnienie od ponoszenia kosztów sadowych czy pomoc pe³nomocnika z urzêdu.
Problemem jest jednak to, ¿e obecnie mamy do czynienia z funkcjonowaniem piêciu ró¿nych procedur przyznawania kwalifikowanej pomocy prawnej
– ró¿ne uregulowania i kryteria obowi¹zuj¹ w procedurach: karnej, cywilnej,
9

Czerwiec 2006 roku.
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s¹dowo-administracyjnej, w przypadku sporów transgranicznych oraz w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Ró¿ny jest tak¿e sposób oceny kryterium dochodowego. Wydaje siê, ¿e najlepsze rozwi¹zania w tym zakresie wypracowane zosta³y w ustawie o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (opracowano odpowiedni, ujednolicony formularz wraz z dokumentami, które maj¹ potwierdzaæ sytuacjê maj¹tkow¹ strony, mo¿liwe jest
uzyskanie zwolnienia z kosztów w ca³oœci lub w czêœci, a tak¿e ustanowienie
pe³nomocnika z urzêdu). W postêpowaniu cywilnym od marca 2006 roku
wprowadzono ujednolicony wzór oœwiadczenia o stanie rodzinnym, maj¹tku,
dochodach i Ÿród³ach utrzymania osoby fizycznej ubiegaj¹cej siê o zwolnienie
od kosztów s¹dowych. Natomiast w postêpowaniu karnym nadal nie ma jednolitego, ogólnopolskiego kwestionariusza badania dochodów. Dodatkowo,
pomimo wprowadzania jednolitych formularzy, brakuje okreœlenia obiektywnych, zestandaryzowanych kryteriów przyznawania pomocy prawnej – s¹dy
kieruj¹ siê wiêc w³asnymi kryteriami. W efekcie w dwóch podobnych
sprawach, w ró¿nych miejscach w Polsce, jedna osoba mo¿e uzyskaæ zwolnienie od ponoszenia kosztów s¹dowych czy prawo do pomocy obroñcy, pe³nomocnika z urzêdu, inna zaœ nie.
Na pe³nomocników z urzêdu mo¿na wyznaczyæ adwokata lub radcê prawnego (w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym mog¹ nimi byæ tak¿e doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi). Jednak radcy prawni zdecydowanie
rzadziej wskazywani s¹ przez s¹dy do pe³nienia tej funkcji (i nie wynika to
wy³¹cznie z faktu, ¿e radcy nie mog¹ prowadziæ z urzêdu spraw karnych,
oprócz wykroczeñ).
Powa¿nym problemem (wp³ywaj¹cym tak¿e na dzia³alnoœæ pe³nomocników z urzêdu) jest ograniczony dostêp do us³ug prawnych spowodowany ma³¹
liczebnoœci¹ cz³onków korporacji. Z danych Naczelnej Rady Adwokackiej
wynika, ¿e w ca³ej Polsce czynnych adwokatów jest oko³o 5500–6000. Od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych liczba ta uleg³a jedynie niewielkiej zmianie10, podczas gdy liczba spraw w s¹dach wzros³a w tym czasie kilkakrotnie.
Spoœród radców prawnych tylko czêœæ prowadzi dzia³alnoœæ na w³asn¹ rêkê, to
znaczy nie jest zwi¹zana stosunkiem pracy i mo¿e reprezentowaæ klientów
z urzêdu. Utrudniony dostêp do zawodów prawniczych rodzi z kolei brak rzeczywistej konkurencji na rynku us³ug prawniczych11.

10

Zwiêkszenie liczby adwokatów jest w czêœci wynikiem zmian w ustawie o adwokaturze przyjêtych w 2005 roku, o których ni¿ej.
11
Jest to jedno z zasadniczych zastrze¿eñ sformu³owanych wobec korporacji
prawniczych miêdzy innymi w: A. Kry¿e, G³ówne za³o¿enia reformy s¹downictwa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, Warszawa 2005, s. 52 (pkt XII.5), opublikowane na
przyk³ad na stronie: http://www.adwokatura.pl/oba/pliki/reforma_sadownictwa.doc
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Du¿e znaczenie dla zmiany tego stanu rzeczy mia³o wydanie przez Trybuna³ Konstytucyjny 26 listopada 2003 roku wyroku12, w którym Trybuna³
stwierdzi³, ¿e nie mo¿na z przepisów okreœlaj¹cych otwarty katalog czynnoœci
wchodz¹cych w zakres pomocy prawnej wyprowadziæ normy stanowi¹cej
o wy³¹cznoœci adwokatów i radców prawnych w œwiadczeniu pomocy prawnej.
Zosta³o to odebrane jak przyzwolenie na wykonywanie w ramach dzia³alnoœci
gospodarczej zawodu „doradcy prawnego” przez absolwentów studiów prawniczych, którzy nie odbyli ¿adnej aplikacji. W innym wyroku Trybuna³
uchyli³, uznaj¹c za niekonstytucyjne, przepisy oddaj¹ce w rêce samorz¹dów
zawodowych sprawê ustalania zasad przyjmowania kandydatów do korporacji
i uzna³, ¿e problematyka ta wymaga uregulowania przez ustawodawcê13. Kolejnym krokiem by³o uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o zmianie ustawy prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 163, poz. 1361), która otworzy³a drogê do zawodu adwokata i radcy prawnego oraz notariusza poprzez, miêdzy innymi, zezwolenie na wpisanie na listy tych korporacji osób, które ukoñczy³y inne aplikacje prawnicze, oraz zmianê zasad przeprowadzania egzaminów na aplikacje i koñcowych egzaminów
zawodowych w zawodach adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. Ustawa
da³a te¿ wyraŸne prawo prowadzenia us³ug prawnych (oprócz reprezentacji
s¹dowej) absolwentom studiów prawniczych, którzy nie s¹ cz³onkami korporacji prawniczych. Wiele przepisów ustawy uchyli³ jednak wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2006 roku14.
W chwili obecnej15 trwaj¹ prace nad projektem odrêbnej ustawy o „doradcach prawnych”. Przewidziana jest w niej mo¿liwoœæ reprezentowania przez
doradców swoich klientów przed s¹dami. Projekt zak³ada w zasadzie powo³anie kolejnej korporacji. Choæ sama idea zwiêkszenia liczby prawników na
rynku jest s³uszna, to wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie przyjête w projekcie nie jest
najlepsze. Problemem nie jest bowiem brak kolejnej korporacji, a raczej ich
zbyt du¿a liczba oraz zauwa¿alne braki w liczbie prawników, mog¹cych
udzielaæ kwalifikowanej pomocy prawnej, spowodowane ograniczonym dostêpem do tych zawodów. Czy otwarcie zawodów prawniczych poprzez powo³anie kolejnej korporacji zawodowej, zw³aszcza gdy jej kompetencje w zasadzie pokrywaj¹ siê z funkcjami pe³nionymi obecnie przez adwokatów czy
12

Wyrok nr Sk 22/02; tekst na: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2003/
SK_22_02.doc
13
Wyrok z 18 lutego 2004 roku w sprawie o sygn. P 21/02 (OTK ZU nr 2/A/2004,
poz. 9). OdpowiedŸ Trybuna³u Konstytucyjnego na pytanie prawne Naczelnego S¹du
Administracyjnego.
14
Wyrok nr K 6/06; tekst z uzasadnieniem dostêpny na stronie: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2006/K_06_06.doc
15
Czerwiec 2006 roku.
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radców prawnych16 ma sens? Warto rozwa¿yæ, czy nie by³oby lepszym rozwi¹zaniem po³¹czenie istniej¹cych korporacji adwokatów i radców prawnych
(a tak¿e notariuszy, przy zmianach przepisów dotycz¹cych ich kompetencji)
oraz stworzenie jednej silnej korporacji z jednoczesnym znacznym u³atwieniem dostêpu do niej.
Dostêp do poradnictwa prawnego
Poradnictwo prawne mo¿e mieæ formê pomocy odp³atnej lub nieodp³atnej.
Pierwsz¹ z nich œwiadcz¹ korporacje prawnicze oraz tak zwani doradcy prawni. Na korzystanie z us³ug korporacji decyduj¹ siê nieliczni z uwagi na niewielk¹ spo³eczn¹ œwiadomoœæ i brak nawyku korzystania z us³ug prawniczych
oraz stosunkowo wysokie (dla wielu osób) op³aty z tym zwi¹zane. Dzia³alnoœæ
doradców trudno jest oceniæ. Niew¹tpliwie ich us³ugi s¹ tañsze od us³ug œwiadczonych przez cz³onków korporacji zawodowych. Nie wiadomo jednak, jak
wiele osób korzysta z tej formy poradnictwa ani jaka jest jakoœæ udzielanych
porad – nie ma bowiem ustalonych form kontroli nad dzia³alnoœci¹ tej „grupy
zawodowej” (rz¹dz¹ tu jedynie tak zwane prawa rynku, jednak zbyt krótko
dzia³alnoœæ taka jest prowadzona – od 2003 roku – by mo¿na by³o j¹ pod tym
k¹tem oceniaæ).
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ nieodp³atnego uzyskania porady prawnej.
Dzia³alnoœæ taka przybiera ró¿n¹ postaæ: miêdzy innymi porad udzielanych
przez organizacje pozarz¹dowe, porad prowadzonych przez instytucje samorz¹dowe, dzia³añ pro bono studentów prawa oraz cz³onków korporacji zawodowych.
Podmiotami, które œwiadcz¹ nieodp³atn¹ pomoc prawn¹ w najszerszym
zakresie, s¹ organizacje pozarz¹dowe. Z bazy danych portalu ngo.pl wynika,
¿e 3219 organizacji deklaruje, i¿ jedn¹ z form ich dzia³añ jest „pomoc informacyjno-poradnicza”. Pomoc œwiadczona przez organizacje pozarz¹dowe jest
niezwykle zró¿nicowana. Czêœæ z nich jest otwarta dla ka¿dego klienta, który
chce skorzystaæ z ich us³ug (szeroki kr¹g klientów maj¹ na przyk³ad biura porad obywatelskich), inne oferuj¹ pomoc jedynie wybranym grupom spo³ecznym (na przyk³ad niepe³nosprawnym, ofiarom przestêpstw, cudzoziemcom,
kobietom, dzieciom). Ró¿ny jest tak¿e zakres œwiadczonej pomocy: od uzyskania informacji prawnej, poprzez poradê obywatelsk¹, po zindywidualizowan¹ poradê prawn¹, która te¿ mo¿e przybieraæ ró¿ne formy – od pomocy
w napisaniu pisma prawnego, poprzez jego przygotowanie, po pomoc w postêpowaniu przed s¹dami lub organami administracji17.
16

Zob. B. Wróblewski, Rewolucja w dostêpie do zawodów prawniczych?, „Gazeta
Wyborcza”, 7 czerwca 2006 roku; tekst dostêpny na: http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/
1,68745,3399489.html
17
To ostatnie oczywiœcie w formie dla organizacji dostêpnej – poprzez udzielenie
pe³nomocnictwa na pracownika organizacji w postêpowaniu administracyjnym lub
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Dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych stanowi dziœ najczêstsze Ÿród³o
uzyskiwania przez obywateli nieodp³atnej porady prawnej lub obywatelskiej.
Ponadto niektóre organizacje wyspecjalizowa³y siê w udzielaniu pomocy specyficznym i trudnym grupom klientów – s¹ w tym zakresie specjalistami, których trudno by³oby zast¹piæ (na przyk³ad przy niektórych typach niepe³nosprawnoœci, pomocy ofiarom przemocy czy handlu ludŸmi, osobom zaginionym, uchodŸcom, dzieciom).
Dzia³alnoœæ tych organizacji pozarz¹dowych niesie ze sob¹ jednak tak¿e
pewne niedogodnoœci:
– jest rozproszona – nie w ka¿dym miejscu obywatel mo¿e skorzystaæ
z takich us³ug, bowiem nie wszêdzie organizacje zajmuj¹ siê udzielaniem porad prawnych;
– nie jest sta³a – wi¹¿e siê to ze s³aboœci¹ i niestabilnoœci¹ finansow¹ wielu organizacji, dzia³aj¹ one w momencie, gdy zdobêd¹ œrodki na swoje
programy; po ich zakoñczeniu dzia³alnoœæ czêsto jest przerywana lub
prowadzona w ograniczonym zakresie18;
– jest oparta w du¿ym stopniu na wolontariacie – nawet gdy organizacja
uzyska dofinansowanie na prowadzenie tego typu dzia³alnoœci, to i tak
stawki, które mo¿e zaproponowaæ, s¹ niskie. Mo¿e to powodowaæ
w niektórych przypadkach, ¿e pomoc oferowana przez organizacje bêdzie ni¿szej jakoœci – nie zawsze udzielaj¹ jej bowiem odpowiednio
przygotowane osoby;
– poradnictwo jest dla wiêkszoœci organizacji dzia³alnoœci¹ poboczn¹.
Podobn¹ dzia³alnoœæ prowadz¹ uniwersyteckie poradnie prawne (zwane
tak¿e klinikami prawa), w ramach których studenci pro bono udzielaj¹ pod
kierunkiem i opiek¹ pracownika naukowego lub praktyka nieodp³atnych porad prawnych. Dzia³alnoœæ taka prowadzona jest obecnie na wszystkich uniwersytetach, na których funkcjonuj¹ wydzia³y prawa, oraz w kilku szko³ach
prywatnych19.
Organizacje pozarz¹dowe oraz kliniki prawa od kilku lat d¹¿¹ do podniesienia jakoœci swoich us³ug i coraz wiêkszej profesjonalizacji. Przyk³adem takich dzia³añ jest opracowanie przez 10 wa¿nych na tym polu organizacji stando³¹czenie siê do postêpowania s¹dowego (cywilnego lub karnego), s¹dowo-administracyjnego lub administracyjnego w charakterze organizacji spo³ecznej, stoj¹cej na
stra¿y interesu spo³ecznego. Taka mo¿liwoœæ wystêpuje w ka¿dym postêpowaniu,
choæ o dopuszczeniu organizacji decyduje organ prowadz¹cy postêpowanie.
18
Œrodki na prowadzenie us³ug poradniczych trudno jest uzyskaæ. Dzia³alnoœæ finansuj¹c¹ tego typu projekty prowadz¹ g³ównie: Fundacja im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz niektóre
samorz¹dy.
19
Wiêcej o ich dzia³alnoœci na stronie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych: www.fupp.org.pl
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dardów, na podstawie których powinna byæ œwiadczona informacja prawna
oraz pomoc prawna i obywatelska20.
Poza organizacjami pozarz¹dowymi tak¿e w innych instytucjach czy organizacjach mo¿na uzyskaæ poradê prawn¹. Nale¿y do nich na przyk³ad biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, które udziela informacji listownie, w swojej
siedzibie, a tak¿e na sesjach wyjazdowych. Mo¿emy siê spotkaæ tak¿e z dy¿urami prawników w mediach, w trakcie których udzielaj¹ oni porad telefonicznie czy mailowo.
Ponadto do prowadzenia w pewnym zakresie tematycznym bezp³atnych
us³ug poradniczych dla obywateli zobowi¹zane s¹ tak¿e jednostki samorz¹du
terytorialnego. Zgodnie z ustaw¹ z 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.) na powiatach ci¹¿¹ dwa obowi¹zki: prowadzenia poradnictwa specjalistycznego, w sk³ad którego wchodzi miêdzy innymi poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuñczego, zabezpieczenia spo³ecznego oraz ochrony praw lokatorów (art. 19 pkt 2 w zw. z art.
46 ust. 2), a tak¿e udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (art. 19 pkt
13 ustawy). Pomoc ta œwiadczona jest bez wzglêdu na osi¹gany dochód,
o czym ustawa stanowi wprost (art. 46 ust. 1). Zadania te wykonuj¹ najczêœciej
powiatowe centra pomocy rodzinie. Czasem ich realizacjê zleca siê organizacjom pozarz¹dowym. Niestety brakuje informacji, ile osób skorzysta³o z poradnictwa prowadzonego przez powiaty oraz jak realizowane s¹ w praktyce te
przepisy (na przyk³ad kto i jakim zakresie prowadzi us³ugi poradnicze).
Dodatkowo, powiaty na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122 poz. 1319) zobowi¹zane s¹ do powo³ania rzecznika konsumentów, którego zadaniem jest prowadzenie bezp³atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz mo¿liwoœci wytaczania powództw na ich rzecz (art. 34 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy).
Oprócz tych form mo¿emy siê spotkaæ z poradnictwem œwiadczonym pro
bono przez cz³onków korporacji prawniczych. Trudno oceniæ skalê tego zjawiska (brakuje jakichkolwiek danych), jednak niew¹tpliwie ono istnieje,
o czym œwiadcz¹ chocia¿by zg³oszenia do konkursu „Prawnik Pro Bono” realizowanego od 2003 roku przez Fundacjê Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Ponadto podejmowane s¹ doraŸne akcje, w ramach których prawnicy udzielaj¹
20

Tekst „Standardy udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa
prawnego i obywatelskiego” zosta³ opracowany przez 10 organizacji pozarz¹dowych
ze œrodków Funduszu PROBONUS; zosta³ on wydany w formie ulotek oraz w ca³oœci
znajduje siê tak¿e w: F. Czernicki, Poradnictwo prawne. Standardy udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego, „Edukacja
Prawnicza” 2006, nr 2 (77); dostêpna na stronie: http://www.edukacjaprawnicza.pl/
artykul3.php?idart=4627
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nieodp³atnych porad prawnych pewnym kategoriom osób, na przyk³ad z okazji miêdzynarodowego dnia ofiar przestêpstw21.
Dostêp do informacji prawnej
Dostêp do informacji prawnej jest realizowany w ró¿ny sposób. Z jednej
strony s¹ to ró¿nego rodzaju informatory, poradniki oraz materia³y informacyjne wydawane przez organizacje pozarz¹dowe czy s³u¿by publiczne, z drugiej
– inne informacje publikowane na stronach internetowych (g³ównie w Biuletynie Informacji Publicznej), ponadto prowadzone s¹ ró¿nego rodzaju punkty,
w których obywatele mog¹ uzyskaæ ustne informacje, wreszcie do tej kategorii
zaliczyæ mo¿na elementy edukacji prawnej.
Niezwykle wa¿nym sk³adnikiem informacji prawnej w Polsce s¹ informatory i poradniki. Wiele z nich wydaj¹ organizacje pozarz¹dowe (w formie ulotek lub coraz czêœciej tak¿e w formie elektronicznej). Niestety dzia³alnoœæ
w tym zakresie nie jest w ¿aden sposób skoordynowana. Czêsto opracowuje
siê i publikuje materia³y na ten sam temat. Ró¿na jest tak¿e ich jakoœæ – pod
wzglêdem jêzykowym oraz prawnym22. Dzia³alnoœæ wydawnicza i informacyjna organizacji jest bowiem najczêœciej jedynie dodatkow¹ i poboczn¹. Niewiele z nich jest dobrze przygotowanych do jej prowadzenia i siê w niej specjalizuje (jak na przyk³ad Stowarzyszenie Klon/Jawor, Centrum Praw Kobiet).
Obecnie pojawiaj¹ siê tak¿e strony internetowe, na których mo¿na znaleŸæ
wiele informacji prawnych. Najwiêksz¹ bazê w tym zakresie oferuje serwis
www.poradaprawna.pl. Tworzone s¹ tak¿e strony, zwieraj¹ce informacje z poszczególnych dziedzin prawa – na przyk³ad prawa podatkowego, konsumenckiego, dzia³alnoœci gospodarczej czy zawieraj¹ce wzory pism.
Oprócz organizacji pozarz¹dowych wydawaniem informatorów trudni¹
siê tak¿e Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwo Sprawiedliwoœci23. Dodatkowo, w niektórych urzêdach znajduj¹ siê materia³y informacyjne dla petentów. Ich jakoœæ jest jednak ró¿na. Czêsto jest to po prostu kopia
wyci¹gu z obowi¹zuj¹cych przepisów (jak na przyk³ad w przypadku informacji dla pokrzywdzonego o przys³uguj¹cych mu uprawnieniach, któr¹ otrzymuje na policji). Takie dokumenty dla wiêkszoœci obywateli nie stanowi¹ wystar21

W ramach dnia ofiar przestêpstw od 2003 roku organizowany jest tak zwany
tydzieñ bezp³atnych porad.
22
Patrz dane z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w: materia³y konferencji „Podstawowe problemy w dostêpie obywateli do pomocy prawnej
i kierunki ich rozwi¹zywania. Konferencja podsumowuj¹ca Program „Obywatel i Prawo II”, Warszawa, 29 czerwca 2006”.
23
Du¿y zbiór 43 informatorów wydawanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje siê na stronie: http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=991&s _menu=1
oraz Ministerstwa Sprawiedliwoœci: http://www.ms.gov.pl/przewodnik/przewodnik.shtml
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czaj¹cego Ÿród³a informacji. Niewiele osób jest bowiem w stanie zrozumieæ
trudny i specyficzny jêzyk, jakimi pisane s¹ akty prawne.
Na wiele organów pañstwa na³o¿ony jest obowi¹zek informowania obywateli o przys³uguj¹cych im uprawnieniach. Takie przepisy zawieraj¹: kodeks
postêpowania karnego (art. 16), kodeks postêpowania administracyjnego (art.
9), ustawa Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (art. 6),
w pewnym ograniczonym zakresie kodeks postêpowania cywilnego (art. 524).
Zobowi¹zuj¹ one organ lub s¹d prowadz¹cy postêpowanie do informowania
stron o prawach i obowi¹zkach, jakie na nich spoczywaj¹, w trakcie postêpowania oraz o mog¹cych z nich wynikn¹æ konsekwencjach. W praktyce jednak
organy te rzadko wype³niaj¹ obowi¹zek informacyjny.
Do chlubnych wyj¹tków w tym zakresie zaliczyæ mo¿na niektóre s¹dy. Na
przestrzeni ostatnich lat podejmowa³y one ró¿nego rodzaju dzia³ania, by przybli¿yæ obywatelom ich uprawnienia. Polega³y one na przyk³ad na wystawianiu
w s¹dzie pó³ek na informatory dla obywateli, na których organizacje pozarz¹dowe i inne instytucje mog³y zostawiaæ wydane przez siebie publikacje,
opisuj¹ce uprawnienia w postêpowaniu s¹dowym. Do innych wartych polecenia pomys³ów nale¿y zaliczyæ biura obs³ugi interesantów, w których osoby
odwiedzaj¹ce s¹d mog¹ uzyskaæ informacje o jego funkcjonowaniu oraz przebiegu postêpowania s¹dowego, w tym na przyk³ad o dokumentach, które nale¿y przygotowaæ, wysokoœci op³at s¹dowych. Czêsto mo¿na tam tak¿e uzyskaæ
informacje o tym, jak wype³niæ dany druk, oraz otrzymaæ ró¿nego rodzaju materia³y informacyjne25. Podobne punkty znajduj¹ siê tak¿e w niektórych urzêdach.
Ponadto niektóre informacje mo¿na uzyskaæ na stronach „Biuletynu Informacji Publicznej”. Ka¿dy organ administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwoœci jest zobowi¹zany zamieœciæ go na swojej stronie internetowej.
Mo¿na tam znaleŸæ informacje o prawach czy obowi¹zkach obywateli w zakresie kompetencji danego organu, przydatne praktyczne wiadomoœci dotycz¹ce godzin pracy danej placówki, jej dok³adny adres oraz strukturê organizacyjn¹ – wraz z wykazem kompetencji jej jednostek wewnêtrznych. U³atwia
to znacznie poruszanie siê po urzêdzie.
Informacja prawna prowadzona jest tak¿e poprzez edukacjê prawn¹, skierowan¹ do uczniów. Elementy edukacji prawnej, choæ w bardzo ograniczonym zakresie, zawiera w sobie przedmiot wiedza o spo³eczeñstwie. Zdecydo24

Zmiany wprowadzone do kpc w 2004 roku zmieni³y zakres tego przepisu,
ograniczaj¹c znacznie obowi¹zek s¹du w zakresie informowania strony, która nie korzysta z pomocy pe³nomocnika. Nowelizacja zdjê³a z niego ten obowi¹zek. Obecnie
s¹d „mo¿e” udzieliæ takiej informacji jedynie „w razie uzasadnionej potrzeby”.
25
Informacje o tego typu dzia³aniach mo¿na znaleŸæ w: Sprawny S¹d. Zbiór dobrych praktyk, Warszawa 2004, s. 17–23, 156–159, publikacja dostêpna tak¿e na stronie http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/pdf/sprawny_sad_2.pdf
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wanie wiêcej elementów prawnych zawieraj¹ programy nauczania opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej26. Niestety nie zosta³ do tej pory
przygotowany i zatwierdzony przez ministerstwo program edukacji prawnej27.
Pozas¹dowe sposoby rozwi¹zywania sporów
Zalecenie Rady Europy dotycz¹ce efektywnego dostêpu do prawa i wymiaru sprawiedliwoœci dla najubo¿szych ju¿ w drugim punkcie zwraca uwagê
na potrzebê zwiêkszenia dostêpu do alternatywnych, quasi-s¹dowych form
rozwi¹zywania sporów. Dodatkowo przepisy Unii Europejskiej na³o¿y³y na
kraje cz³onkowskie obowi¹zek wprowadzenia do swojego porz¹dku prawnego przepisów dotycz¹cych mo¿liwoœci skorzystania z mediacji w postêpowaniu karnym28.
Polskie przepisy przewiduj¹ szerok¹ mo¿liwoœæ skorzystania z instytucji
mediacji w zasadzie w ka¿dym z postêpowañ – karnym (od 1998 roku), z nieletnimi (od 2000 roku), s¹dowo-administracyjnym29 (od 2003 roku) oraz cywilnym i rodzinnym (od 2005 roku). Niestety praktyka stosowania wymienionych przepisów daleka jest od po¿¹danej. Jedynie u³amek procenta spraw karnych czy postêpowañ w sprawach nieletnich jest kierowany do mediacji (brakuje danych o sprawach cywilnych z uwagi na krótki czas funkcjonowania tej
instytucji). Mediacja powinna byæ stosowana przez organy wymiaru sprawiedliwoœci zdecydowanie czêœciej. Na jej pozytywne rezultaty zwracaj¹
uwagê tak¿e sêdziowie – istnieje niew¹tpliwie potrzeba rozpropagowania tego
rozwi¹zania30.
Ustawa o dostêpie do nieodp³atnej pomocy prawnej – krótka historia
W paŸdzierniku 2004 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowano konferencjê „Dostêp do informacji, poradnictwa obywatelskiego
i prawnego oraz pomocy prawnej – proponowane rozwi¹zania”. W jej trakcie
nowo mianowany wówczas minister sprawiedliwoœci, mecenas Andrzej Kal26

S¹ to programy: „Kszta³cenie Obywatelskie w Szkole Samorz¹dowej” (KOSS),
skierowane do uczniów gimnazjów, oraz „Edukacja Prawna i Obywatelska” (EPIO)
dla szkó³ ponadgimnazjalnych; wiêcej na: www.ceo.org.pl
27
Jednak ró¿ne organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ jednak dzia³ania w tym zakresie; na przyk³ad programy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej; zob.
www.psep.pl
28
Art. 10 Decyzji ramowej Rady UE z dnia 15 marca 2001 roku w sprawie pozycji
ofiar w postêpowaniu karnym 2001/220/WSiSW.
29
Choæ postêpowanie to powinno byæ nazwane pojednawczym, a nie mediacyjnym, bowiem nie spe³nia wielu zasad, na podstawie których mediacja mo¿e byæ
prowadzona.
30
Patrz na przyk³ad G. Stankiewicz-Chimiak, Mediacja jako czynnik wp³ywaj¹cy
na poprawê sprawnoœci postêpowania, w: Sprawny s¹d…, op. cit., s. 134 i nast.
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was, zapowiedzia³, i¿ „credo jego urzêdowania bêdzie zapewnienie obywatelom nieodp³atnego dostêpu do pomocy prawnej”. Pod koniec 2004 roku rozpocz¹³ prace ministerialny zespó³ do spraw opracowania projektu ustawy. Jej
tekst powsta³ na pocz¹tku 2005 roku. Po uzgodnieniach miêdzyresortowych,
w marcu 2005 roku do Sejmu skierowano projekt ustawy o dostêpie do nieodp³atnej pomocy prawnej przyznawanej przez pañstwo osobom fizycznym
(druk sejmowy nr 3838). Sejm poprzedniej kadencji nie zd¹¿y³ zaj¹æ siê jego
rozpatrzeniem i dlatego te¿ w paŸdzierniku 2005 roku do Sejmu V kadencji
Rada Ministrów ponownie zg³osi³a projekt tej¿e ustawy (druk sejmowy nr 29).
Dzieñ przed pierwszym czytaniem nowy rz¹d wycofa³ jednak projekt,
zg³aszaj¹c zamiar przedstawienia w³asnego.
Projekt zak³ada³ przyznanie prawa do nieodp³atnej pomocy prawnej osobom, które legitymowa³yby siê dochodami, jakie s¹ potrzebne do uzyskania
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej (tak zwane minimum egzystencji). Zak³ada³
udzielanie pomocy prawnej zwyk³ej (porad prawnych) oraz kwalifikowanej.
Przyznanie pomocy (lub jej odmowa) odbywa³oby siê w formie decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek zainteresowanego, z³o¿ony na odpowiednim druku, który by³by rozpatrywany przez nowo powo³ane organy – Biura
Pomocy Prawnej. Biura te mia³y zostaæ utworzone w miastach, w których siedziby maj¹ s¹dy okrêgowe, mia³y te¿ zatrudniaæ etatowych doradców prawnych. Projekt zak³ada³ sukcesywne tworzenie kolejnych biur do koñca 2008
roku (na pocz¹tku mia³o ich powstaæ 11).
Wedle informacji p³yn¹cych z ministerstwa sprawiedliwoœci, obecnie31
rozwa¿a siê inn¹ koncepcjê – tak zwany model kontraktowy. Zamiast utworzenia biur pomocy prawnej planuje siê powo³anie rady pomocy prawnej, która organizowa³aby na poziomie powiatów przetargi na œwiadczenie podstawowej (pozas¹dowej) pomocy prawnej. W przetargu mog³yby braæ udzia³ ró¿ne
instytucje i organizacje, w³¹czaj¹c organizacje pozarz¹dowe czy kancelarie
prawne. Ostateczny kszta³t proponowanej ustawy nie jest jeszcze znany.

Postulaty dotycz¹ce zmian w systemie dostêpu do pomocy prawnej32
Zarówno badania, jak i praktyka pokazuj¹, ¿e funkcjonuj¹cy w Polsce system dostêpu do nieodp³atnej pomocy prawnej jest niewydolny. Jest zbudowa31

Czerwiec 2006 r.
Wiêkszoœæ z poni¿szych rozwi¹zañ zg³aszanych by³o przez organizacje pozarz¹dowe w dwóch dokumentach: „Dostêp do informacji, poradnictwa obywatelskiego
i prawnego oraz pomocy prawnej – proponowane rozwi¹zania” oraz „Uwagi do projektu ustawy o dostêpie do pomocy prawnej”, z³o¿onych ministrowi sprawiedliwoœci
w lutym 2005 roku przez siedem organizacji: Centrum Praw Kobiet, Fundacjê im. S. Batorego, Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka, Fundacjê Uniwersyteckich Poradni
Prawnych, Parlament Studentów RP, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz
Zwi¹zek Biur Porad Obywatelskich.
32

Witold Klaus, £ukasz Bojarski

106

ny na tak zwanym modelu obrony i pe³nomocnictwa z urzêdu. Doœwiadczenia
wielu pañstw wskazuj¹, ¿e jest to model najmniej efektywny i jednoczeœnie
najdro¿szy33. Jednoczeœnie jednym z najlepszych rozwi¹zañ jest obecnie model obroñców publicznych (etatowych)34. Wydaje siê jednak, ¿e jego pe³ne
przyjêcie w Polsce jest dziœ niemo¿liwe z uwagi chocia¿by na zbyt ma³¹ liczbê
adwokatów (czyli osób, które s¹ profesjonalnie przygotowane do reprezentowania klientów przed s¹dami). Dlatego planowany w naszym kraju system
powinien zak³adaæ du¿¹ elastycznoœæ i otwartoœæ. Jego przyjêcie powinno poprzedzaæ przeprowadzenie programów pilota¿owych, testuj¹cych ró¿ne rozwi¹zania, by sprawdziæ, które jest najbardziej adekwatne do polskich warunków. Programy nale¿a³oby poddaæ wnikliwym badaniom analitycznym, ewaluuj¹cym je pod k¹tem efektywnoœci i skutecznoœci udzielanej pomocy.
Nieodp³atna pomoc prawna powinna byæ w podstawowym zakresie finansowana ze œrodków publicznych. Warto jednak tak¿e zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ uzyskiwania dodatkowych œrodków z innych Ÿróde³ – œrodków prywatnych (na przyk³ad darowizn), nawi¹zek czy grzywien orzekanych przez
s¹dy etc. W systemie takim powinno siê stworzyæ, wzorem wielu krajów, niezale¿ny organ koordynuj¹cy, odpowiedzialny za kwestie zwi¹zane z nieodp³atn¹ pomoc¹ prawn¹, roboczo zwany Rad¹ Pomocy Prawnej35. Rada taka
powinna siê zajmowaæ miêdzy innymi koordynacj¹ systemu pomocy prawnej,
monitorowaniem jego funkcjonowania, standaryzacj¹ dzia³añ i dbaniem o wysoki poziom porad, szkoleniem kadr, ewaluacj¹ i prac¹ nad wprowadzeniem
zmian oraz usprawnieñ.
Uzyskanie informacji i porady prawnej powinno byæ dostêpne na poziomie powiatu. Tam te¿ nale¿a³oby stworzyæ punkty, w których pomoc taka
33

Patrz zestawienie kosztów robione w pañstwach, w których funkcjonuj¹ obok
siebie oba systemy – judicare (system zbli¿ony do polskiego systemu obrony z urzêdu),
oraz pe³nomocników etatowych (obroñców publicznych) na przyk³adzie USA, Kanady, RPA oraz Litwy, na przyk³ad: V. Terzieva, Finansowanie systemu pomocy prawnej: perspektywa porównawcza, http://www.hfhrpol.waw.pl/index_pliki/justice/
finansowanie_pomocy_prawnej.rtf s. 4-5, oraz V. Terzieva, Argumenty finansowe:
dlaczego doskonalenie przepisów o pomocy prawnej nie musi oznaczaæ nadmiernego
obci¹¿enia dla bud¿etu pañstwa, http://www.hfhrpol.waw.pl/in dex_pliki/justice/
argumenty_finansowe.rtf
34
Choæ ka¿dy z modeli obecnie funkcjonuj¹cych na œwiecie ma swoje wady i zalety; patrz: Dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci: pomoc prawna dla osób ubogich, op.
cit., s. 15–18.
35
W projekcie ustawy o dostêpie do nieodp³atnej pomocy prawnej tak¿e proponowano stworzenie takiego cia³a (Rady Koordynacyjnej Pomocy Prawnej) o charakterze
jednak tylko opiniodawczo-doradczym. W jej sk³ad w za³o¿eniu mieliby byæ powo³ani
przedstawiciele 4 korporacji prawniczych, organizacji pozarz¹dowych oraz 3 ministerstw (art. 19 ust. 1 projektu ustawy). Do tego grona warto by w³¹czyæ przedstawicieli
s¹downictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
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by³aby œwiadczona (choæ nale¿y przewidzieæ mo¿liwoœæ powstawania podobnych biur tak¿e w gminach, zw³aszcza du¿ych). Ich funkcjonowanie i strukturê mo¿na by oprzeæ na po³¹czeniu lub wspó³pracy z komórkami udzielaj¹cymi
ju¿ w ramach powiatów porad konsumenckich (tak zwani powiatowi rzecznicy konsumenta) oraz œwiadcz¹cymi pomoc prawn¹ w ramach pomocy
spo³ecznej (powiatowe centra pomocy rodzinie, tak¿e niektóre oœrodki pomocy spo³ecznej). Jak bowiem wynika z raportu Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich za 2005 rok dotycz¹cego kategorii problemów, z jakimi zg³aszaj¹ siê ich
klienci – ponad po³owa przypadków dotyczy spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuñczego, zabezpieczenia spo³ecznego, ochrony praw lokatorów oraz
spraw konsumenckich36.
W powiatach klient powinien móc uzyskaæ informacjê oraz poradê
prawn¹, a tak¿e z³o¿yæ wniosek o przydzielenie pe³nomocnika z urzêdu. Mo¿na by³oby rozwa¿yæ, czy decyzje w sprawie przyznania pe³nomocnika nie
mog³yby zapadaæ na wy¿szym poziomie (zwa¿ywszy, ¿e bêdzie ich zdecydowanie mniej ni¿ porad). W miastach, bêd¹cych siedzibami s¹dów okrêgowych, mog³aby dzia³aæ komórka, która podejmowa³aby rozstrzygniêcia
w tego typu sprawach oraz wyznacza³a odpowiedniego pe³nomocnika. Ona tak¿e mia³aby za zadanie koordynowaæ prace punktów poradniczych umiejscowionych w powiatach, kontrolowaæ jakoœæ udzielanej tam pomocy oraz rozpatrywaæ skargi na pomoc œwiadczon¹ przez pe³nomocników w ramach reprezentacji z urzêdu. System taki móg³by funkcjonowaæ przy za³o¿eniu utrzymania modelu obrony, pe³nomocnictwa z urzêdu.
Us³ugi poradnicze i informacyjne œwiadczone w powiatach mog³yby byæ
prowadzone we wspó³pracy z istniej¹cymi organizacjami i instytucjami. Na
ich prowadzenie móg³by byæ og³aszany konkurs (w drodze przetargu lub innej, stworzonej specjalnie do tych celów procedury), do którego mog³yby
przystêpowaæ: kancelarie prawne, organizacje pozarz¹dowe, doradcy prawni.
Ich oferty by³yby rozpatrywane z uwzglêdnieniem standardów œwiadczenia
nieodp³atnej pomocy prawnej na etapie przeds¹dowym opracowanych przez
Radê Pomocy Prawnej (odnoœnie do jakoœci porad, kwalifikacji personelu, godzin przyjêæ, dostêpnoœci lokalu dla klientów etc.). Takie ukszta³towanie systemu dawa³oby mo¿liwoœæ konkurowania jakoœci¹ us³ug œwiadczonych dla
klientów (przy za³o¿eniu, ¿e cena nie mog³aby byæ jedynym kryterium powierzania zadañ). System powinien byæ na tyle otwarty i elastyczny, by sprzyja³
powstawaniu takich punktów w ka¿dym powiecie. Aby funkcjonowa³ nale¿ycie, nale¿y opracowaæ szczegó³owe standardy prowadzenia us³ug œwiadczonych przez tego rodzaju punkty oraz procedury ich kontroli (profesjonalna
ewaluacja, ³¹cznie z mierzeniem poziomu zadowolenia klientów), a tak¿e
36

Patrz raport ZBPO na stronie: http://www.zbpo.org.pl/page/pl/o_nas/co_robimy/
raporty/
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stworzyæ system szkoleñ osób, które w nich pracuj¹, oraz system opracowywania zestandaryzowanych materia³ów informacyjnych i pomocniczych. Wa¿ne, by klient w takiej samej sprawie otrzyma³ w ka¿dym miejscu w Polsce tak¹
sam¹ poradê. Wzorem mo¿e byæ tu angielski system biur porad obywatelskich
(citizens advice bureaux) i dzia³aj¹ce na podobnej zasadzie polskie biura porad
obywatelskich.
Oprócz tego, powszechne powinno siê staæ umo¿liwienie finansowania
poradnictwa specjalistycznego dla wybranych grup spo³ecznych (na przyk³ad
w formie oddzielnych konkursów og³aszanych przez Radê Pomocy Prawnej) –
ze wzglêdu na specyfikê pracy z takimi osobami lub problemów, z jakimi siê
borykaj¹. Takimi grupami s¹ na przyk³ad ofiary handlu ludŸmi, osoby zaginione, ofiary przemocy domowej, osoby niepe³nosprawne, cudzoziemcy, dzieci
etc. W tego typu dzia³aniach specjalizuj¹ siê niektóre organizacje pozarz¹dowe. S¹ one bezkonkurencyjne w pracy z tymi osobami. Nieefektywne
by³oby w³¹czanie tego typu klientów do powszechnego systemu (ze wzglêdu
na szczególny charakter problemów oraz trudnoœci w pracy i kontakcie
z nimi), dlatego powinna istnieæ mo¿liwoœæ odrêbnego finansowania tego typu
pomocy.
Odrêbny system pomocy prawnej nale¿a³oby stworzyæ równie¿ dla osób
ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy w Polsce. Do œwiadczenia pomocy prawnej tej grupie cudzoziemców zobowi¹zuj¹ nas przepisy UE. Jednak
z uwagi na: rozmieszczenie tych osób (s¹ one zgrupowane w zasadzie na terenie trzech województw – podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego), czêst¹
zmianê ich lokalizacji (nowe oœrodki dla uchodŸców s¹ kilka razy do roku
otwierane lub zamykane – w zale¿noœci od potrzeb i liczby cudzoziemców),
problemy komunikacyjne (osoby te nie pos³uguj¹ siê jêzykiem polskim;
najpopularniejszymi jêzykami s¹ obecnie rosyjski, angielski lub francuski)
oraz specyficzn¹ problematykê, która jest przedmiotem pomocy (postêpowanie o udzielenie statusu uchodŸcy), i niewielk¹ liczbê specjalistów w tym zakresie w Polsce (jedynie na kilku uczelniach prawniczych tematyka ta jest poruszana) nale¿y stworzyæ w tym zakresie odrêbny od powszechnego system.
W chwili obecnej jedynie organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ siê œwiadczeniem
pomocy prawnej tej grupie cudzoziemców i dlatego te¿ to w³aœnie na nich
system ten powinien siê opieraæ. Móg³by on tak¿e opieraæ siê na oddzielnym
kontraktowaniu us³ug przez Radê Pomocy Prawnej.
£¹cznie ze zmianami w zakresie tworzenia systemu dostêpu do nieodp³atnej pomocy prawnej, powinno siê przeprowadziæ reformê korporacji prawniczych. Wydaje siê, ¿e trzy podstawowe dzia³aj¹ce obecnie korporacje (adwokaci, radcowie prawni i notariusze) powinny zostaæ po³¹czone w jedn¹ oraz
mieæ zrównane kompetencje. Przedstawicielom korporacji powinno siê pozwoliæ na reklamowanie swoich us³ug – choæby poprzez podanie specjalizacji
danej kancelarii lub poszczególnych jej cz³onków. Przy rozleg³oœci, skompli-
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kowaniu oraz ci¹g³ych zmianach systemu prawa specjalizacja wydaje siê konieczna (faktycznie zreszt¹ ma ona miejsce). Klient powinien mieæ mo¿liwoœæ
podjêcia decyzji o wyborze pe³nomocnika po zapoznaniu siê z jego kwalifikacjami (choæby okreœleniem specjalizacji). Dodatkowo powinien zostaæ zmieniony system szkolenia aplikantów. Nale¿a³oby do niego w³¹czyæ praktyki odbywane pro bono – czy to w organizacjach pozarz¹dowych, czy te¿ w nowo
powsta³ych punktach poradniczych37.
Reforma funkcjonowania korporacji powinna wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa oraz absolwentów wydzia³ów prawa i szerzej otworzyæ drzwi do zawodów prawniczych. Wydaje siê jednak, ¿e jej przeprowadzenie nie od razu zwiêkszy liczbê osób, które bêd¹ mog³y reprezentowaæ
klientów przed s¹dami.
Dlatego te¿, poza reform¹ istniej¹cych korporacji, nale¿a³oby tak¿e przewidzieæ mo¿liwoœæ reprezentacji dla doradców prawnych – przed s¹dami pierwszej instancji w s¹dach grodzkich i rejonowych (za wyj¹tkiem mo¿e spraw karnych czy rodzinnych). Uprawnienie to przys³ugiwa³oby po zdaniu odpowiedniego egzaminu pañstwowego, przeprowadzanego na przyk³ad na wydzia³ach
prawa wybranych uniwersytetów. Aby wprowadziæ tego typu zmiany, niezbêdne jest jednak uchwalenie odpowiedniej ustawy o doradcach prawnych
(takie by³y zreszt¹ sugestie zawarte w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 19 kwietnia 2006 roku). Nie powinna ona jednak tworzyæ nowej, odrêbnej
korporacji (inaczej ni¿ przewiduje projekt takiej ustawy zg³oszony przez stowarzyszenie Ruch „FairPlay”).
W ramach zmian w systemie dostêpu do nieodp³atnej pomocy prawnej zreformowaniu musi ulec tak¿e system przyznawania bezp³atnej pomocy prawnej.
Nale¿y d¹¿yæ do tego, by osoba w okreœlonej sytuacji finansowej by³a traktowana jednakowo w zakresie otrzymania pomocy prawnej w ca³ym kraju.
Wi¹¿e siê to z wprowadzeniem obiektywnych kryteriów, na podstawie których bêd¹ oceniane mo¿liwoœci finansowe wnioskodawcy oraz przyznawana
na ich podstawie pomoc, okreœlanych na przyk³ad na podstawie zestandaryzowanego formularza, maj¹cego zastosowanie we wszystkich sprawach i w ka¿dym postêpowaniu.
Dostêp do pomocy prawnej, obejmuj¹cej zwolnienie od kosztów s¹dowych, przyznanie pomocy przeds¹dowej oraz kwalifikowanej pomocy prawnej, powinny mieæ osoby najbiedniejsze. System ten móg³by byæ oparty na
zasadach przyznawania œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Prawo do otrzymania pomocy prawnej powinny mieæ osoby, których zarobki nie przekraczaj¹
37

Wiêcej o postulatach w tym zakresie w raporcie z projektu „Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z korporacjami prawniczymi”, zrealizowanego przez Fundacjê
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, sfinansowanego z dotacji Instytutu Spraw Publicznych ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w ramach programu
„Obywatel i Prawo II”.
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minimum socjalnego (a nie minimum egzystencji proponowanego w projekcie
ustawy o dostêpie do nieodp³atnej pomocy prawnej)38. Po pierwsze, nale¿a³oby
oddzieliæ mo¿liwoœæ zwolnienia od ponoszenia kosztów s¹dowych i przyznawania reprezentacji z urzêdu (jak ma to miejsce w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym). Ponadto system powinien stwarzaæ mo¿liwoœæ ca³kowitego
i czêœciowego zwalniania od ponoszenia tych wydatków. Mo¿na, wzorem innych krajów, ustaliæ kilka szczebli (progów finansowych) do uzyskania takiego zwolnienia – zwolnienia zarówno od ponoszenia kosztów s¹dowych, jak
i reprezentacji lub tylko z jednej z tych op³at; na przyk³ad zwolnienia ca³kowitego oraz zwolnienia z 1, po³owy lub 3 kosztów.
Orzekanie o zwolnieniu od kosztów s¹dowych lub przyznaniu kwalifikowanej pomocy prawnej powinno zostaæ wy³¹czone z kompetencji s¹dów. Tak¹
opiniê wyrazi³ tak¿e S¹d Najwy¿szy w uchwale z 21 wrzeœnia 2000 roku (III
CZP 14/0039). Uzna³ on, ¿e prawo do nieodp³atnej pomocy prawnej mieœci siê
w uprawnieniach z zakresu pomocy spo³ecznej i jako takie nie powinno byæ
przyznawane przez s¹dy (nie mieœci siê bowiem w zakresie kompetencji
w³adzy s¹downiczej wskazanej w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP), lecz przez
w³aœciwe organy w³adzy wykonawczej. Dlatego te¿, szczególnie w obliczu
obecnego przeci¹¿enia sêdziów, orzekanie o tym uprawnieniu powinno byæ
przeniesione na inne instytucje.
System udzielenia informacji lub porady prawnej (przeds¹dowej) powinien byæ w zakresie badania kryterium dochodowego mniej sformalizowany.
Przy œwiadczeniu tego typu pomocy powinno wystarczyæ oœwiadczenie klienta, ¿e nie jest w stanie pokryæ kosztów takiej pomocy. Po jego z³o¿eniu i uiszczeniu op³aty wstêpnej, mia³by prawo do konsultacji (trwaj¹cej do godziny).
Je¿eli w jej wyniku okaza³oby siê, ¿e potrzebuje dodatkowej pomocy prawnej,
wówczas dopiero przeprowadzana by³aby ca³a procedura, ustalaj¹ca kryterium finansowe. Op³ata wstêpna musia³aby byæ ustalona na niewielk¹ sumê,
by nie zablokowaæ dostêpu do pomocy osobom potrzebuj¹cym, lecz niezamo¿38

Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e w 2005 roku ok.
12–13% ludnoœci ¿y³o poni¿ej minimum egzystencji (dane ze strony: http://www.stat.gov.pl/
dane_spol-gosp/warunki_zycia/sytu_gosp_domo/2005/notatka_2005.pdf). Minimum
egzystencji jest co do zasady to¿same z mo¿liwoœci¹ otrzymania œwiadczeñ z pomocy
spo³ecznej (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej œwiadczenia przys³uguj¹, jeœli dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 316 z³ lub 461 z³ w przypadku
osoby ¿yj¹cej samotnie). W 2003 roku minimum to, wed³ug danych Instytutu Pracy
i Spraw Socjalnych, kszta³towa³o siê w granicach 300 z³ na osobê w rodzinie (patrz:
http://www.ipiss.com.pl/teksty/min_egzystencji_2003.html). W tym czasie minimum socjalne wynosi³o miêdzy 580 a 790 z³ w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie i jej struktury (http://www.ipiss.com.pl/teksty/min_grudzien_2003.html).
39
Opublikowanym w OSNC z 2001 roku, nr 2, poz. 21; tekst wyroku mo¿na znaleŸæ
tak¿e na stronach S¹du Najwy¿szego: www.sn.pl
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nym (maksimum 10–20 z³). Zapobiega³aby ona nadmiernemu i bezpodstawnemu korzystaniu z bezp³atnego poradnictwa.
Poza systemem poradnictwa prawnego powinien tak¿e istnieæ rozwiniêty
system informacji prawnej. Jest ona niezwykle wa¿na, znaj¹c bowiem okreœlone procedury, mo¿na unikn¹æ sytuacji, w których prawnik nie jest ju¿ w stanie
pomóc, bo minê³y na przyk³ad wszelkie terminy do wniesienia œrodka
odwo³awczego. Rozwijanie systemu informacji prawnej jest na d³u¿sz¹ metê
rozwi¹zaniem tañszym – bardziej œwiadome spo³eczeñstwo nie bêdzie potrzebowa³o tak czêstych porad specjalistów lub nie bêdzie doprowadza³o sprawy
do krytycznego momentu, w którym jej rozwi¹zanie wymaga bardzo wiele
czasu.
W zwi¹zku z tym nale¿y stworzyæ centralny system informacji dla obywateli. Ze œrodków publicznych powinno byæ sfinansowane stworzenie centralnej bazy danych (zbieraj¹cej istniej¹ce ju¿ materia³y i w³¹czaj¹cej nowo powstaj¹ce opracowania) i jej bie¿¹ca obs³uga. W jej ramach tak¿e grupa specjalistów – z zakresu ró¿nych dziedzin prawa oraz przygotowywania materia³ów
informacyjnych, tak by by³y zrozumia³e dla „zwyk³ych ludzi” – powinna opracowywaæ materia³y, wydawane w formie elektronicznej (na wyodrêbnionej
stronie internetowej) oraz papierowej (ulotki, plakaty, broszury). W pracach
tych nale¿a³oby wykorzystaæ potencja³ i dorobek organizacji pozarz¹dowych
oraz instytucji publicznych, które maj¹ ju¿ doœwiadczenie w prowadzeniu
dzia³alnoœci tego typu. Pocz¹tkowo warto by zebraæ materia³y, które zosta³y
ju¿ opracowane, poddaæ je ocenie i ewentualnie uaktualnieniu. Stworzona
w ten sposób baza ju¿ na wstêpie obejmowa³aby bardzo wiele zagadnieñ.
Czêœæ œrodków powinna byæ tak¿e przeznaczana na przygotowywanie nowych opracowañ – na tematy aktualne, wa¿ne i dot¹d nieporuszane.
Aby opisany system funkcjonowa³ w³aœciwie, w ka¿dym s¹dzie i urzêdzie
gminy, powiatu nale¿a³oby stworzyæ punkt obs³ugi interesantów (na wzór opisanych powy¿ej i funkcjonuj¹cych w niektórych s¹dach). W takim miejscu
mo¿na by³oby otrzymaæ odpowiedni¹ informacjê o przys³uguj¹cych uprawnieniach (na przyk³ad ulotkê) oraz funkcjonowaniu danej instytucji. W ten
sposób instytucje te stan¹ siê bardziej przyjazne dla obywateli.
Uzupe³nieniem dzia³añ informacyjnych powinno byæ opracowanie programu edukacji prawnej w szko³ach, prowadzonej przynajmniej od poziomu
gimnazjum, na przyk³ad w ramach zmienionego czy rozszerzonego programu
przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie czy tak zwanych godzin wychowawczych. Uœwiadamianie m³odych obywateli jest niezbêdnym elementem budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego – takiego, którego obywatele wiedz¹, jakie
prawa im przys³uguj¹ i jak legalnymi sposobami ich dochodziæ40.
40

Jak pokazuj¹ doœwiadczenia Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, mo¿liwe jest tak¿e przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajêæ o prawie, wyposa¿aj¹c
ich uprzednio w odpowiednio przygotowane materia³y i pomoce.
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G³ówne postulaty w zakresie zmian w systemie dostêpu do nieodp³atnej
pomocy prawnej:
– pomoc prawna powinna obejmowaæ trzy aspekty – informacjê prawn¹,
poradnictwo prawne oraz kwalifikowan¹ pomoc prawn¹ przed s¹dem
lub organem administracji;
– pomoc prawna powinna byæ w podstawowym zakresie finansowana ze
œrodków publicznych i dostêpna na poziomie powiatów;
– wprowadzanie nowego systemu powinno byæ poprzedzone programami pilota¿owymi, poddanymi szczegó³owej i wnikliwej ewaluacji;
– nowo budowany system dostêpu do pomocy prawnej powinien byæ jak
najbardziej otwarty – by dopuœciæ mo¿liwoœæ udzielania pomocy prawnej przez kancelarie prawnicze, doradców prawnych oraz organizacje
pozarz¹dowe;
– poradnictwo specjalistyczne (dla niektórych grup spo³ecznych) powinno byæ pozostawione w rêkach wyspecjalizowanych organizacji pozarz¹dowych;
– nale¿y stworzyæ odrêbny system œwiadczenia us³ug poradniczych dla
osób ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy w Polsce;
– docelowo kwalifikowana pomoc prawna powinna byæ œwiadczona
w formie przedstawiciela (obroñcy) publicznego;
– powinny zostaæ ujednolicone procedury przyznawania pe³nomocników
z urzêdu oraz zwolnienia z kosztów s¹dowych; w tych sprawach nie powinny orzekaæ s¹dy, lecz organy administracji;
– nale¿y przeprowadziæ reformê korporacji prawniczych – zbudowaæ
jedn¹, nowoczesn¹ korporacjê adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz zapewniæ otwart¹ drogê do tych zawodów.

Informacja o instytucjach
realizuj¹cych Program
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci (PAFW)
W roku 1989 Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydowa³ o utworzeniu
Polsko-Amerykañskiego Funduszu Przedsiêbiorczoœci, który przez dziesiêæ
lat wspiera³ rozwój gospodarki rynkowej w Polsce. Dziêki sukcesowi Funduszu mo¿liwe by³o zwrócenie czêœci jego kapita³u do bud¿etu USA, a zarazem
ustanowienie z wypracowanych przez fundusz œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
W 2000 roku Fundacja otworzy³a Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczê³a dzia³alnoœæ programow¹. Fundacja finansuje swoj¹ dzia³alnoœæ z przychodów funduszu wieczystego, którego Ÿród³em s¹ œrodki pochodz¹ce z likwidowanych inwestycji i programów Polsko-Amerykañskiego Funduszu Przedsiêbiorczoœci. Obecnie Fundacja dysponuje kapita³em 213 mln dolarów. Jej
misj¹ jest dzia³anie na rzecz umacniania spo³eczeñstwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i spo³ecznego, a tak¿e dzielenie siê doœwiadczeniami
w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Swoj¹ misjê Fundacja urzeczywistnia poprzez realizacjê programów w ramach czterech obszarów aktywnoœci. S¹ to: inicjatywy w zakresie edukacji,
rozwój spo³ecznoœci lokalnych, obywatel w demokratycznym pañstwie prawa
i upowszechnianie polskich doœwiadczeñ zwi¹zanych z transformacj¹. Od
pocz¹tku dzia³alnoœci Fundacja przeznaczy³a blisko 29 mln dolarów amerykañskich na realizacjê 24 du¿ych programów spo³ecznych.
Programy PAFW s¹ zarz¹dzane przez kompetentne w danej dziedzinie organizacje pozarz¹dowe, które Fundacja zaprasza do wspó³pracy. Decyzje
o przyznaniu œrodków finansowych na realizacjê konkretnych projektów zg³aszanych w ramach programów grantodawczych podejmuj¹ eksperckie komisje selekcyjne powo³ywane przez Fundacjê.

Instytut Spraw Publicznych (ISP)
Fundacja Instytut Spraw Publicznych jest pozarz¹dow¹ i niezale¿n¹ placówk¹ badawcz¹, która powsta³a w 1995 roku w celu zapewnienia zaplecza
naukowego i intelektualnego dla modernizacji kraju i tocz¹cych siê w Polsce
debat.
Dzia³alnoœæ Instytutu Spraw Publicznych opiera siê na czterech podstawowych zasadach:
– Niezale¿noœæ i bezstronnoœæ.
– Elastycznoœæ i szybkoœæ reagowania na bie¿¹ce wyzwania.
– Szerokie rozpowszechnianie wyników prac.
– Publiczny wymiar realizowanych projektów.
ISP stawia sobie nastêpuj¹ce cele:
– realizacja projektów przydatnych dla praktyki ¿ycia publicznego;
– inicjowanie debat publicznych;
– sygnalizowanie zagro¿eñ mog¹cych wyst¹piæ w przysz³oœci;
– przedstawianie nowych idei przyczyniaj¹cych siê do rozwi¹zywania
obecnych i przysz³ych problemów;
– budowanie pomostu pomiêdzy nauk¹ a praktyk¹ oraz œrodowiskami naukowców, polityków, dziennikarzy i dzia³aczy spo³ecznych.
Realizuj¹c swoje cele, Instytut Spraw Publicznych prowadzi badania,
przygotowuje analizy, ekspertyzy i rekomendacje dotycz¹ce podstawowych
kwestii ¿ycia publicznego. Instytut organizuje równie¿ konferencje, seminaria
i odczyty (oko³o 40 imprez w roku). Z instytutem wspó³pracuje wielu badaczy
z oœrodków naukowych w ca³ej Polsce oraz dzia³aczy politycznych i spo³ecznych.
Instytut Spraw Publicznych prowadzi tak¿e intensywn¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ w celu jak najszerszego upowszechniania wyników prac i projektów.
Publikacje ISP s¹ rozpowszechniane wœród pos³ów i senatorów, cz³onków
rz¹du i administracji, w œrodowiskach akademickich, a tak¿e wœród dziennikarzy i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych. Czêœæ raportów i analiz publikowana jest tak¿e za poœrednictwem Internetu oraz poprzez bezpoœredni¹
wysy³kê drog¹ elektroniczn¹ do zarejestrowanych abonentów.
Dzia³alnoœæ Instytutu jest prowadzona w ramach wyspecjalizowanych
programów, które realizuj¹ konkretne projekty. S¹ to: Program Europejski,
Program Polityki Spo³ecznej, Program Migracji i Program „Obywatel i Prawo”.

Instytut Spraw Publicznych
publikacje z lat 2000–2006
W przygotowaniu
1. Praca zbiorowa: Wzory zatrudnienia w trzecim sektorze
2. Praca zbiorowa: W stronê polskiego modelu gospodarki spo³ecznej
Publikacje ksi¹¿kowe
1. Anna Kwak (red.), Z opieki zastêpczej w doros³e ¿ycie, Warszawa 2006
2. Pior KaŸmierkiewicz (red.), EU Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States, Warszawa 2006
3. Mateusz B³aszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2006
4. Magdalena Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarz¹dowych, Warszawa 2005
5. El¿bieta Putkiewicz, Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa 2005
6. Piotr KaŸmierkiewicz (red.), The Visegrad States Between Schengen and
Neigbourhood, Warszawa 2005
7. Marcin Walecki, Money and Politics in Poland, Warszawa 2005
8. Dominik Antonowicz, Uniwersytet przysz³oœci. Wyzwania i modele polityki,
Warszawa 2005
9. Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w œrodowisku lokalnym, Warszawa 2005
10. Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Piotr Maciej Kaczyñski (red.),
Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, S³owaków wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005
11. Mateusz Fa³kowski, Jacek Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 2005
12. Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej.
Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa 2004
13. Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Œwiadomoœæ ekonomiczna spo³eczeñstwa
i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
14. Krzysztof Konarzewski, Reforma oœwiaty. Podstawa programowa i warunki kszta³cenia, Warszawa 2004
15. Marek Rymsza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa 2004
16. E. Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE: dwa ró¿ne
podejœcia, Warszawa 2004

17. András Sajó, Freedom of Expression (angielska i rosyjska wersja jêzykowa), Warszawa 2004
18. Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Neighbourhood Across a Divide?, Warszawa
2004
19. Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej Polityki Spójnoœci
Unii Europejskiej, Warszawa 2004
20. El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne:
porównanie œrodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004
21. Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003
22. Piotr Mazurkiewicz (red.), Koœció³ katolicki w przededniu wejœcia Polski do
Unii Europejskiej, Warszawa 2003
23. Anna Titkow (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet,
Warszawa 2003
24. Krystyna Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania
i dylematy u progu wielokulturowoœci, Warszawa 2003
25. Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza (red.), W stronê aktywnej polityki
spo³ecznej, Warszawa 2003
26. Krystyna Iglicka (red.), Migration and Its Impact on Labour Markets in Poland and Ukraine, Warszawa 2003 (angielska i ukraiñska wersja jêzykowa)
27. Marek Zubik (red.), Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003
28. Mariusz-Jan Rad³o, Wyzwanie konkurencyjnoœci. Strategia Lizboñska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2003
29. Beata £aciak (red.), Dziecko we wspó³czesnej kulturze medialnej, Warszawa 2003
30. Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska, Spo³ecznoœci lokalne
wobec problemu bezrobocia m³odzie¿y, Warszawa 2003
31. Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003
32. Tomasz Grzegorz Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekœcie integracji europejskiej, Warszawa 2003
33. Urszula Kurczewska, Ma³gorzata Molêda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002
34. Janusz Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Spo³eczne i zdrowotne skutki
starzenia siê spo³eczeñstwa, Warszawa 2002
35. Józefina Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Warszawa 2002
36. Henryk Romañski, Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych,
Warszawa 2002

37. Adam Zieliñski, Marek Zubik (red.), Przysz³oœæ polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2002
38. Krystyna Iglicka (red), Migracje powrotne Polaków – powroty sukcesu czy
rozczarowania?, Warszawa 2002
39. Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Ob³êkowska, Style ¿ycia m³odzie¿y a narkotyki. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
40. Ma³gorzata Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na prze³omie wieków. Nowy
kontrakt p³ci?, Warszawa 2002
41. Jacek Kucharczyk (red.), Europa – Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii Europejskiej, Warszawa 2002
42. Marcin Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Warszawa 2002
43. Ochrona uchodŸców w Polsce (wspólnie z MSZ i UNHCR), Warszawa 2002
44. Jan Barcz (red.), Czy zmieniaæ konstytucjê? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty
przyst¹pienia Polski do UE, Warszawa 2002
45. Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
46. Janusz Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej, Warszawa 2001
47. W³adys³aw Czapliñski, Anna Wyrozumska, Sêdzia krajowy wobec prawa
miêdzynarodowego, Warszawa 2001
48. Ryszard Chruœciak, Wiktor Osiatyñski, Tworzenie konstytucji w Polsce
w latach 1989–1997, Warszawa 2001
49. Juliusz Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001
50. Barbara G¹ciarz, W³odzimierz Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja
czy szansa?, Warszawa 2001
51. Józefina Hrynkiewicz (red.), Mierniki i wskaŸniki w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2001
52. Józefina Hrynkiewicz (red.), Decentralizacja zadañ spo³ecznych pañstwa,
Warszawa 2001
53. Lena Kolarska-Bobiñska, Andrzej Rosner, Jerzy Wilkin (red.), Przysz³oœæ
wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001
54. Krzysztof Konarzewski (red.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oœwiaty, Warszawa 2001
55. Antonina Ostrowska, Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2001
56. Ewa Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warszawa 2001
57. Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyñstwo i polityka spo³eczna, Warszawa 2001

58. Jan Widacki, Marek M¹czyñski, Janina Czapska, Local Community, Public
Security. Central and Eastern Countries under Transformation, Warszawa
2001
59. Miros³aw Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa,
Warszawa 2001
60. Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001
61. Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Warszawa 2001
62. Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi ‘nie’, Warszawa 2000
63. Ch³op, rolnik, farmer? Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje
i obawy polskiej wsi, Warszawa 2000
64. Janina Czapska, Bezpieczeñstwo lokalne. Spo³eczny kontekst prewencji kryminalnej, Warszawa 2000
65. Henryk Romañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2000
66. Miros³aw Granat (red.), Organizacje pozarz¹dowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe, Warszawa 2000
67. Miros³aw Wyrzykowski (red.), Constitutional Cultures, Warszawa 2000
68. Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wp³yw
na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000
69. Jacek Klich (red.), Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa
w gospodarce, Warszawa 2000
70. Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Cztery reformy – od koncepcji do realizacji,
Warszawa 2000
71. Lena Kolarska-Bobiñska (red.), The Second Wave of Polish Reforms, Warszawa 2000
72. Mark Leonard, Sposób na Europê. Pomiêdzy federalizmem a Europ¹ narodów, Warszawa 2000
73. Beata £aciak i Jacek Kurczewski (red.), Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, Warszawa 2000
74. Marcin Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie
polityczne, Warszawa 2000
Ekspertyzy, raporty z badañ, rekomendacje
1. Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),
Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, Warszawa 2006
2. Ewa Bartnik, Krzysztof Konarzewski, Alina Kowalczykowa, Zbigniew
Marciniak, Tomasz Merta, Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego.
Projekt, Warszawa 2005

3. Praca zbiorowa, Od pola do sto³u. Europejskie doœwiadczenia we wdra¿aniu unijnych wymogów weterynaryjnych i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, Warszawa 2005
4. Barbara Fedyszak-Radziejowska, Proces demarginalizacji polskiej wsi,
Warszawa 2005
5. Joanna Korczyñska, wspó³praca Maciej Duszczyk, Zapotrzebowanie na
pracê cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2005
6. Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Analiza mo¿liwoœci wprowadzenia regionalnego systemu zarz¹dzania funduszami regionalnymi UE w Polsce w latach 2007–2013, Warszawa 2005
7. Anna Wi³komirska, Ocena kszta³cenia nauczycieli w Polsce, Warszawa
2005
8. Roman Dolata, Barbara Murawska, El¿bieta Putkiewicz, Wsparcie rozwoju
zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005
9. Andrzej Olechowski, Polska agenda w Europie, Warszawa 2005
10. Polska polityka europejska: cele i mo¿liwoœci, Warszawa 2005
11. Mateusz Fa³kowski, Kai-Olaf Lang, Wspólne zadanie. Polska, Niemcy
i Ukraina w przeobra¿aj¹cej siê Europie. Gemeinsame Aufgabe. Deutchland, Polen und die Ukraine im sich wandelen Europa, Warszawa 2004
12. Polska scena polityczna w 2004 r. kontynuacja czy zmiana?, Warszawa 2004
13. Mateusz Fa³kowski (red.), Pierwsze kroki w Unii. Polityka Polski w prasie
europejskiej, Warszawa 2004
14. Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Absencja chorobowa w Polsce, Warszawa 2004
15. Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Securing America and Europe, Warszawa 2004
16. Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Poland and the new EU cohesion policy,
Warszawa 2004
17. Ma³gorzata ¯ytko (red.), Ma³e dziecko w systemie opieki spo³ecznej i edukacji, Warszawa 2004
18. Roman Dolata, El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Reforma egzaminu maturalnego – oceny i rekomendacje, Warszawa 2004
19. Marek Rymsza (red.), Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹
publiczn¹, Warszawa 2004
20. Krzysztof Konarzewski, Kszta³cenie i wychowanie w szko³ach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003 r., Warszawa 2004
21. Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Piotr Sula, Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2004
22. Mariola Rac³aw-Markowska, S³awomir Legat (red.), Opieka zastêpcza nad
dzieckiem, Warszawa 2004
23. Barbara Murawska, Segregacje na progu szko³y podstawowej, Warszawa 2004

24. Krystyna Kamiñska, Samorz¹dy lokalne wobec obowi¹zku wdra¿ania edukacyjnego szeœciolatków, Warszawa 2004
25. Artur Nowak-Far, Arkadiusz Michoñski, Krajowa administracja w unijnym
procesie podejmowania decyzji, Warszawa 2004
26. Jan Barcz (red.), Ustrojowe aspekty cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2004
27. Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), Postêpowanie z wiêŸniami
w latach 1989–2002, Warszawa 2003
28. Krzysztof Pankowski, Parlament Europejski, (polska i angielska wersja jêzykowa), Warszawa 2003
29. Jan Barcz, Cezary Mik, Artur Nowak Far, Ocena traktatu konstytucyjnego:
wyzwania dla Polski, Warszawa 2003
30. Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Turning threats into opportunities, Warszawa
2003
31. Tomasz Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania ma³ych
dzieci a problem nierównoœci i szans edukacyjnych, Warszawa 2003
32. Krystyna Iglicka, Piotr KaŸmierkiewicz, Monika Mazur-Rafa³, Zarz¹dzanie
migracj¹, przypadek i doœwiadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej (publikacja wydana wspólnie z Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych), Warszawa 2003
33. Miros³aw Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny w Saksonii. Wnioski
dla Polski, Warszawa 2003
34. Przed referendum europejskim – absencja, sprzeciw, poparcie, Warszawa
2003
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