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Anna Wo jak owska-Ski ba
Dy rekt or Pro gram owy 

w Pol sko-Ame rykañskiej Fun dac ji Wol noœ ci

Wst êp

Ce lem Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” Polsko -Amery ka ñ skiej Fun da cji
Wol no œci, rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych od 2002 roku, jest 
wspie ra nie or ga ni za cji po zarz¹do wych udzie laj¹cych bezp³at nych, spe cjali -
sty cz nych in fo r ma cji pra wnych i po rad oby wa te l skich, a przez to za pe w nie nie
po mo cy w trud nych sy tu a cjach ¿y cio wych oso bom indy widu a l nym, zw³asz -
cza z grup spo³ecz nie mar gi nali zo wa nych i z ma³ych miej s co wo œci.

W ra mach pie r wszej edy cji pro gra mu, rea li zo wa nej w la tach 2002–2003,
dofi nan so wa no 22 pro je kty spo³ecz ne (spo œród 192 zg³o szo nych). By³y one
rea li zo wa ne na te re nie ca³ej Pol ski (miê dzy in ny mi w Sta ra cho wi cach, Ko ni -
nie, £om¿y, No wym S¹czu, Kra ko wie) i wœród ró ¿ no rod nych grup spo³ecz -
nych (ofiar prze mo cy, osób bez ro bo t nych, pa cjen tów in sty tu cji psy chia try cz -
nych, lud no œci ro m skiej w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej, cz³on ków ro dzin za gro -
¿o nych pa to lo gi¹ czy osób nie pe³no spra w nych). W wy ni ku re a li za cji 22 pro je k -
tów stwo rzo no 85 no wych oœro d ków po rad ni c twa, zaan ga ¿o wa no do wspó³- 
pra cy ponad 500 wo lon ta riu szy, prze pro wa dzo no ponad 300 szko leñ i tre nin -
gów dla osób za j muj¹cych siê po rad ni c twem, wy da no 20 spe cjali sty cz nych
pu b li ka cji itp. Dziê ki temu z po rad sko rzy sta³o ponad 30 ty siê cy osób. Ponad -
to, wspó³pra ca po miê dzy bene fi cjen ta mi kon ku r su gran to we go – ani mo wa na
przez Zwi¹zek Biur Po rad Oby wa te l skich – za owo co wa³a miê dzy in ny mi:
przy go to wa niem ogól nodo stê p nej in ter ne to wej bazy da nych o po zarz¹do -
wych or ga ni za cjach po rad ni czych (w tym bazy eks per tów i wy da w nictw); wy -
mian¹ in fo r ma cji i za pocz¹tko wa niem wspó l nych dzia³añ w za kre sie us³ug
œwia d czo nych dla ró ¿ nych grup spo³ecz nych; wspó³dzia³aniem z Biu rem Rze -
cz ni ka Praw Oby wa te l skich w za kre sie moni to ro wa nia pro ble mów pra wnych
oby wa te li oraz wspó l ny mi dzia³ania mi rze cz ni czy mi.

W dru giej edy cji pro gra mu, rea li zo wa nej od roku 2005 do po³owy roku
2006, rów no le gle z kon ku r sem gran to wym pro wa dzo no pra ce Rady Eks per -
tów. W ra mach kon ku r su gran to we go dofi nan so wa no 28 pro je któw (spo œród



130 zg³oszo nych), z cze go 16 w za kre sie pro wa dze nia oraz pod no sze nia ja ko -
œci bezp³at nej, spe cjali sty cz nej in fo r ma cji i po rad ni c twa pra wne go dla œci œle
okre œlo nych grup be ne fi cjen tów (na przyk³ad osób nie pe³no spra w nych, bez -
do mnych, osób prze by waj¹cych w zak³adach ka r nych i ich ro dzin, stu den tów,
mnie j szo œci na ro do wych, osób dys krymi no wa nych o od mien nej orien ta cji se -
ksu a l nej), a 12 w za kre sie pro wa dze nia oraz pod no sze nia ja ko œci ogól nodo -
stêp ne go, bezp³at ne go po rad ni c twa oby wate l skie go i in fo r ma cji pra wnej dla
sze ro kie go gro na osób indy widu a l nych. Z ko lei w ra mach prac Rady Eks per -
tów zde fi nio wa no pod sta wo we ba rie ry w do stê pie oby wa te li do po mo cy pra -
wnej. Okre œlo no rów nie¿ pod sta wo we kie run ki dzia³añ w celu ich zlik wi do -
wa nia – sta³y siê one przed mio tem czte rech pro je któw pi lo ta ¿o wych or ga ni za -
cji po zarz¹do wych. Re a li za cjê pro gra mu ob jê³a pa tro na tem pra so wym „Ga ze -
ta Pra w na”, któ ra w ra mach pro gra mu zor ga ni zo wa³a na swo ich ³amach de ba tê 
pu b liczn¹ na te mat ogra ni czeñ do stê pu oby wa te li do po mo cy prawnej.

W cze r w cu 2006 roku uru cho mio no trze ci¹ edy cjê Pro gra mu „Oby wa tel
i Pra wo”, sta no wi¹c¹ kon ty nu a cjê dzia³añ rea li zo wa nych w ra mach dwóch po -
prze dnich edy cji. Jej ce lem jest da l sze po sze rza nie i uspra w nia nie do stê pu
oby wa te li w ma³ych spo³ecz no œciach, w tym z grup spo³ecz nie margi nali zo -
wa nych, do po mo cy pra wnej. Ma ona za pe w niæ po zarz¹do wym or ga ni za cjom
po rad ni czy mi fi nan so we i mery to ry cz ne wspa r cie ich dzia³añ po przez kon kurs 
gran to wy. Ponad to, ma umo ¿ li wiæ Ra dzie Eks per tów roz wi niê cie i upo wsze -
ch nie nie w in nych spo³ecz no œciach roz wi¹zañ sy ste mo wych, zwiê kszaj¹cych
do stêp oby wa te li do in fo r ma cji i po mo cy pra wnej rea li zo wa nych pi lo ta ¿o wo
w dru giej edy cji oraz ewen tu aln¹ re a li za cjê przez Radê Eks per tów no wych
przed siê w ziêæ zgod nych z ce lem pro gra mu.

Pro ble my le¿¹ce u pod staw uru cho mie nia pro gra mu w 2002 roku s¹ wci¹¿
aktu a l ne. Znacz¹ca czêœæ spo³ecze ñ stwa po trze bu je bezp³at nej, spe cjali sty cz -
nej po mo cy w roz wi¹zy wa niu pro ble mów na tu ry pra wnej i w wy cho dze niu
z trud nych sy tu a cji ¿y cio wych – pro ble mów mie sz ka nio wych, ro dzin nych,
zwi¹za nych z prac¹ lub bez ro bo ciem, ube z pie cze niem spo³ecz nym, po moc¹
spo³eczn¹ i zdro wiem czy wy mia rem spra wied li wo œci. Na bez rad noœæ tej czê -
œci oby wa te li wzglê dem pra wa wp³ywa miê dzy in ny mi nie spó j noœæ i z³o¿o -
noœæ obo wi¹zuj¹cego sy ste mu pra wne go, za nie dba nia edu ka cy j ne spo³ecze ñ -
stwa (w tym brak pod sta wo wej edu ka cji pra wnej) oraz ogra ni cze nia w do stê -
pie do bezp³at nej po mo cy pra wnej. W tym kon te k œcie ist nie nie i roz wój sy ste -
mu bezp³at nej po mo cy i in fo r ma cji pra wnej dla oby wa te li s¹ jed no cze œ nie
ko nie cz no œci¹ i szans¹. W ta kim nie for ma l nym sy ste mie dzia³a oko³o 200
or ga ni za cji po zarz¹do wych.

Na pod sta wie do œwia d czeñ pie r wszej i dru giej edy cji Pro gra mu „Oby wa -
tel i Pra wo” mo ¿ na wno siæ, ¿e efe kty w ne zwiê ksze nie do stê pu oby wa te li do
bezp³at nej po mo cy pra wnej œwia d czo nej po przez ini cja ty wy oby wa te l skie
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wy ma ga za pe w nie nia im wspa r cia mery tory cz ne go i fi nan so we go. Nie od zo w -
na wy da je siê wy mia na in fo r ma cji i upo wsze ch nia nie do brych pra ktyk
wspó³pra cy or ga ni za cji po rad ni czych z ich klu czo wy mi par t ne ra mi: szko³ami
wy ¿szy mi (na przyk³ad po przez wo lon ta riat stu den tów pra wa w or ga ni za cjach 
po zarz¹do wych), sa mo rz¹ dem lo ka l nym (na przyk³ad po przez wspó³pra cê
przy roz wi¹zy wa niu lo ka l nych pro ble mów, prze ka zy wa nie lo ka li i œro d ków
fi nan so wych na pro wa dze nie dzia³al no œci) czy sa morz¹dami za wo dów pra w -
ni czych (na przyk³ad po przez pro mo cjê pra cy pro bono pra wni ków lub pra k -
ty ki ap li kan tów w or ga ni za cjach po zarz¹do wych). Po trze b na jest ta k ¿e wspó³- 
pra ca or ga ni za cji z Mi ni ste r stwem Spra wied li wo œci w celu wspó l ne go wy pra -
co wa nia jak naje fekty wnie j szych roz wi¹zañ w za kre sie do stê pu oby wa te li do
po mo cy pra wnej oraz za pe w nie nia or ga ni za cjom po rad ni czym dofi nan so wa -
nia ze œro d ków bu d¿e tu pa ñ stwa w celu le p sze go i sze r sze go dzia ³ania. Sta bi l -
ne fi nan so wa nie jest bo wiem szans¹ na pod nie sie nie ja ko œci us³ug i po sze rze -
nie krê gu od bio r ców ko rzy staj¹cych z po mo cy or ga ni za cji po rad ni czych.
Now¹ per spe kty wê otwo rzy³y w tym wzglê dzie fun du sze eu ro pe j skie. Or ga ni -
za cje po rad ni cze mog¹ ju¿ czêœæ swo ich dzia³añ sfi nan so waæ z Fun du szy Stru k -
tu ra l nych UE na lata 2004–2006, pod wa run kiem jed nak, ¿e swoj¹ ofe r tê skie -
ruj¹ do okre œlo nych grup spo³ecz nych, na przyk³ad osób bez ro bo t nych czy ko -
biet. Pla no wa ne jest dofi nan so wa nie dzia³añ or ga ni za cji z tych œro d ków w la -
tach 2007–2013, na dal jed nak bêd¹ mu sia³y byæ powi¹zane z ryn kiem pra cy
czy in te gracj¹ spo³eczn¹. Aktu a l nie jed nym z pod sta wo wych (choæ nie wy sta r -
czaj¹cym) Ÿró de³ wspa r cia or ga ni za cji po rad ni czych, uw z glêd niaj¹cym spe -
cy fi kê ich dzia³ania, po zo staj¹ œro d ki wspó³pra cuj¹cych ze sob¹ pro gra mów
„Edu ka cji Pra wnej” Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go i „Oby wa tel i Pra wo”
Polsko -Amery ka ñ skiej Fun da cji Wol no œci rea lizo wa ne go przez In sty tut Spraw
Pu b li cz nych.
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Agata Wi niars ka

Kon kurs gran towy 
– cele, re aliz acja, re zult aty

Cele

Cel kon ku r su gran to we go Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo II” nawi¹zywa³
do ogó l ne go celu pro gra mu, ja kim by³o po sze rza nie i uspra w nia nie do stê pu do 
po mo cy pra wnej oby wa te li w ma³ych spo³ecz no œciach, w tym z grup spo³ecz -
nie margi nali zo wa nych. Kon kurs gran to wy mia³ za za da nie wspie raæ or ga ni -
za cje udzie laj¹ce bezp³at nej in fo r ma cji pra wnej oraz ofe ruj¹ce po rad ni c two
prawne i obywatelskie dla osób indywidualnych.

Re aliz acja

Do kon ku r su mog³y przy stê po waæ or ga ni za cje po zarz¹dowe i szko³y wy ¿ -
sze, wy bie raj¹c jedn¹ z dwóch œcie¿ek: 
1)  pro wa dze nie oraz pod no sze nie ja ko œci bezp³at nej, spe cjali sty cz nej in fo r -

ma cji i po rad ni c twa pra wne go dla œci œle okre œlo nych grup be ne fi cjen tów
(na przyk³ad osób nie pe³no spra w nych, upo œle dzo nych umys³owo, imi -
gran tów, ofiar prze stêpstw i prze mo cy, pa cjen tów i osób cho rych, ro dzin
osób za gi nio nych, bez ro bo t nych itd.) 

2)   pro wa dze nie i pod no sze nie ja ko œci ogól nodo stêp ne go, bezp³at ne go po -
rad ni c twa oby wate l skie go i in fo r ma cji pra wnej dla sze ro kie go gro na osób
indy widu a l nych.

Mo ¿ li wa wy so koœæ do ta cji dla or ga ni za cji ap li kuj¹cych sa mo dzie l nie wy -
no si³a do 40 000 z³, a dla ko a li cji or ga ni za cji do 100 000 z³.

Pro gram gran to wy „Oby wa tel i Pra wo” zo sta³ og³oszo ny 15 lu te go 2005
roku. W ra mach pro mo cji in fo r ma cje o kon ku r sie po da no na stro nach in ter ne -
to wych Polsko -Amery ka ñ skiej Fun da cji Wol no œci i In sty tu tu Spraw Pu b li cz -
nych. Og³osze nie o kon ku r sie uka za³o siê ta k ¿e 15 lu te go 2005 roku w „Rze cz -
po spo li tej” oraz po rta lu or ga ni za cji po zarz¹do wych www.ngo.pl. Bez po œred -
nio do or ga ni za cji za j muj¹cych siê po rad ni c twem pra wnym wys³ano ponad
200 za pro szeñ do sk³ada nia wnio sków. Odby³y siê ta k ¿e dwa spo t ka nia



informacyjne na temat konkursu dla organizacji zainteresowanych z³o¿eniem
aplikacji.

Osta t nim dniem przy j mo wa nia wnio sków by³ 31 ma r ca 2005 roku.
Ogó³em wp³ynê³o 130 wnio sków: 114 zg³osi³y po je dyn cze or ga ni za cje, 16 zaœ 
– sie ci lub ko a li cje ki l ku or ga ni za cji. Do œcie ¿ ki I ap li ko wa³y 74 or ga ni za cje
(z cze go 10 sie ci/ko a li cji or ga ni za cji), do II zaœ – 56 or ga ni za cji (z cze go 6 sie -
ci/ko a li cji or ga ni za cji). Naj wiê cej wnio sków nap³ynê³o z województw mazo -
wie c kie go, œl¹skiego i pomorskiego.

Ta be la 1. Z³o¿o ne wnio ski gran to we – rozk³ad wed³ug re gio nów 

Re gion Licz ba or gan iza cji
Pro cent wszyst kich 

aplik uj¹cych

Dolno œl¹skie 6 5

Ku jaws ko-Po mors kie 5 4

Lu bels kie 6 5

Lu bus kie 1 1

£ód zkie 9 7

Ma³opols kie 6 5

Ma zow ieckie 27 21

Opols kie 1 1

Pod karp ackie 8 6

Pod las kie 7 5

Po mors kie 14 11

Œl¹skie 17 13

Œwi êtok rzyskie 1 1

Wa rmiñ sko-Ma zurs kie 4 3

Wiel kop olsk ie 8 6

Za chodn iopo mor skie 10 8

Ogó³em 130 100

W wy ni ku prac Ko mi sji Se le kcy j nej no mi na cje do dofi nan so wa nia w ra -
mach pro gra mu otrzy ma³o 26 or ga ni za cji, a wiêc 20% zg³oszo nych pro je któw, 
wy³onio no ta k ¿e 3 pro je kty re ze r wo we. Przy przy zna wa niu no mi na cji ko mi -
sja ogra ni czo na by³a ogóln¹ kwot¹, prze zna czon¹ na do ta cje w ra mach pro gra -
mu, któ ra wy no si³a 1 180 000 z³. 

W sk³ad Ko mi sji Se le kcy j nej Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” weszli:
Ma ciej Bo bro wicz (Krajo wa Rada Ra d ców Pra wnych),
Re na ta Jab³oñ ska (Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci),
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W³od zi mierz Ka zi mie r czak („Ga ze ta Pra w na”),
Rafa³ Ko wa l ski (Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor),
Ma r cin Rad wan- Ro hrens chef (Na cze l na Rada Ad wo ka cka),
Grze gorz Rz¹sa (Biu ro Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich),
Mi ros³aw Sta rzy ñ ski (Urz¹d Dzie l ni cy Wa r sza wa Wola) – Prze wod ni -

cz¹ cy Komisji,
Grze gorz Wia de rek (Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go),
Anna Woja ko wska- Ski ba (Pol sko-A mery kañ ska Fun da cja Wol no œci),
Je rzy Zi mo wski (Fun da cja In sty tut Spraw Pu b li cz nych).
Re a li za cja pro je któw na gro dzo nych w ra mach Pro gra mu „Oby wa tel i Pra -

wo” roz po czê³a siê po pod pi sa niu umów gran to wych z orga ni za cja mi, jak
prze wi dzia no w har mo no gra mie programu, w czerwcu 2005 roku.

Pro jekty zre aliz owa ne

W ra mach œcie ¿ ki I – na pro wa dze nie oraz pod no sze nie ja ko œci bezp³at nej, 
spe cjali sty cz nej in fo r ma cji i po rad ni c twa pra wne go dla œci œle okre œlo nych
grup be ne fi cjen tów – zre a li zo wa³o pro je kty 16 or ga ni za cji. W ra mach œcie ¿ ki
II – na pro wa dze nie oraz pod no sze nie ja ko œci ogól nodo stêp ne go, bezp³at ne go
po rad ni c twa oby wate l skie go i in fo r ma cji pra wnej dla sze ro kie go gro na osób
indy widu a l nych – zre a li zo wa³o pro je kty 12 or ga ni za cji.

Pro je kty trwa³y naj kró cej 10, najd³u¿ej zaœ 12 mie siê cy. Œred nia kwo ta do -
ta cji dla jed nej or ga ni za cji wy nios³a 42 000 z³.

Kwo ta wk³adu w³as ne go rea li za to rów w pro je kty wy nios³a bli sko 920 000 z³
i by³a trzy kro t nie wy ¿sza od mi ni mal ne go wy ma ga ne go od or ga ni za cji po zio -
mu, zgod nie z re gu la mi nem kon ku r su. Wk³ad w³asny or ga ni za cji by³ za rów no
fi nan so wy, jak i rze czo wy, zwi¹zany prze de wszy stkim z zaan ga ¿o wa niem
w re a li za cjê pro je któw wo lon ta riu szy.

Wy kres 1. Fo r ma pra w na or ga ni za cji 
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Wœród or ga ni za cji, któ re zre a li zo wa³y swo je pro je kty w ra mach pro gra -
mu, prze wa ¿a³y sto wa rzy sze nia. Dofi nan so wa no 4 pro je kty uni wer syte c kich
po rad ni pra wnych (kli nik pra wa), ale ty l ko jed na z nich wy stê po wa³a pod szy l -
dem szko³y wy ¿szej – Uni wer sy te tu Œl¹skie go. Po zo sta³e dzia³aj¹ w fo r mu le
sto wa rzy sze nia lub fun da cji. Osiem na gro dzo nych sto wa rzy szeñ pro wa dzi
biu ra po rad oby wa te l skich i otrzy ma³o do ta cje na ich dzia³al noœæ oraz po pra -
wê ja ko œci œwia d czo nych us³ug.

Wy kres 2. Cha ra kter pro je ktu 

Zrea li zo wa ne pro je kty mia³y w wiê kszo œci cha ra kter po rad ni c twa i do ty -
czy³y bez po œred nio udzie la nia po rad oby wa te l skich i pra wnych. Rza d ko jed -
nak dany pro jekt ogra ni cza³ siê wy³¹cz nie do sa me go po rad ni c twa. Pro je kty
uzu pe³nia no in ny mi, wy mie nio ny mi wy ¿ej, ele men ta mi. Do ta cje po zwo li³y
be ne fi cjen tom miê dzy in ny mi na roz sze rze nie ze sta wu na rzê dzi do pro wa dze -
nia po rad ni c twa o te, zwi¹zane z rozwojem komunikacji elektronicznej, oraz
o specjalistyczne oprogramowanie.

W po rów na niu z pierwsz¹ edycj¹ Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” w ogó le
nie wp³ynê³y pro je kty o cha ra kte rze edu ka cy j nym, na kie ro wa ne na sze rze nie
in fo r ma cji i edukacji prawnej.
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Wy kres 3. Dzia³ania pro po no wa ne w pro je ktach 

Prze wa ¿aj¹ca wiê kszoœæ pro je któw sku pia³a siê prze de wszy stkim na pro -
wa dze niu po rad ni c twa pra wne go i oby wate l skie go. Czê sto ³¹czo no je z dzia -
³al no œci¹ wy da w nicz¹ oraz szko le niow¹. Pu b li ka cje obe j mo wa³y ró ¿ ne go
typu wy daw ni c twa o te ma ty ce pra wnej: pi s ma, skry p ty, bro szu ry, a ta k ¿e ma -
te ria³y pro mo cy j ne, w fo r mie ulo tek czy pla ka tów info rma cy j nych. Ucze st ni -
cy szko leñ, rów nie¿ pro wa dzo nych przez or ga ni za cje, to, z jed nej stro ny, oby -
wa te le pragn¹cy po sze rzyæ zna jo moœæ pra wa i jego sto so wa nia w pra kty ce.
Z dru giej stro ny, ze szko leñ, jako fo r my pod nie sie nia ja ko œci ofe ro wa ne go
klientom poradnictwa, korzystali pracownicy i wolontariusze organizacji
i instytucji udzielaj¹cych porad.

Wy kres 4. Ad re sa ci pro je któw
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W po rów na niu z po prze d ni¹ edycj¹ mo ¿ na by³o zaob se r wo waæ po stê -
puj¹c¹ spe cja li za cjê po rad ni c twa pra wne go, uja w niaj¹c¹ siê w wiê kszej li cz -
bie pro je któw prze zna czo nych dla kon kre t nych grup, na przyk³ad mnie j szo œci
ro m skiej czy mnie j szo œci se ksu a l nych. Wœród ta kich grup na le ¿y wy mie niæ
w szcze gó l no œci: oso by nie pe³no spra w ne (nie wi do mi, nies³ysz¹cy, oso by z in -
nym ty pem nie pe³no spra w no œci), dzie ci krzy w dzo ne, bez do m ni, ofia ry prze -
mo cy, mnie j szo œci et ni cz ne, osa dze ni w zak³adach ka r nych etc. Trze ba wspo -
mnieæ, ¿e po rad ni c twu stri c te pra wne mu to wa rzy szy³o tu prze wa ¿ nie po rad ni c -
two typu tera peu tycz ne go: do ra dz two psy cho logi cz ne, peda go gi cz ne czy na -
wet po moc rze czo wa, co po zwa la³o udzie liæ klien to wi kom p le kso wej po mo cy.

Wœród ad re sa tów pro je któw, oprócz oby wa te li po trze buj¹cych po ra dy,
po ja wi li siê ta k ¿e pra co w ni cy in sty tu cji i or ga ni za cji po rad ni czych, któ rzy
mo gli podj¹æ dzia³ania na rzecz pod nie sie nia jakoœci œwiadczonych us³ug. 

Re zult aty

Po do b nie jak w pierwszej edy cji Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” w kon kurs 
gran to wy, dziê ki wnio skom gran to wym i zrea li zo wa nym pro je ktom, po zwo li³
na uja w nie nie po trzeb or ga ni za cji i – po œred nio – po trzeb spo³ecz nych na polu
po rad ni c twa. Druga edy cja po twier dzi³a, ¿e jest ich wie le i s¹ one zró¿ ni co wa -
ne, a po rad ni c two œwia d czo ne przez or ga ni za cje po zarz¹dowe – nie zbêd ne
i tra fiaj¹ce w isto t ne po trze by spo³ecz ne. 

Do ta cje wzmo c ni³y po ten cja³ i ja koœæ dzia³añ 28 or ga ni za cji po zarz¹do -
wych. Przez 12 mie siê cy trwa nia pro je któw prze pro wa dzo no bli sko 200 szko -
leñ i wa r szta tów. Odby³y siê 34 spo t ka nia i kon fe ren cje. Wy da no 20 ró ¿ ne go
ro dza ju pu b li ka cji, w nak³ad zie ponad 50 000 eg zem p la rzy, nie licz¹c ulo tek
i pla ka tów info rma cy j nych. 12 or ga ni za cji za ku pi³o nie zbêd ne wy po sa ¿e nie
lub za in wes to wa³o w re mont lo ka lu. 18 or ga ni za cji wzbo ga ci³o siê o stro ny in -
ter ne to we b¹dŸ zaktualizowa³o istniej¹ce, o bazy danych czy specjalistyczne
oprogramowanie.

Zrea li zo wa ne pro je kty mia³y te¿ inne wy mie r ne efe kty, od zwie rcie d laj¹ce
po trze by grup spo³ecz nych i œro do wisk, do któ rych by³y skie ro wa ne. Pod czas
12 mie siê cy or ga ni za cje udzie li³y bli sko 32 000 po rad pra wnych i oby wa te l -
skich. Utwo rzo no ta k ¿e 28 no wych pun któw po rad ni czych, w wiê kszo œci
w ma³ych mia stach i na te re nach wie j skich. 16 or ga ni za cji wspó³pra co wa³o
podczas realizacji projektów z wolontariuszami. 

Re zu l ta ty pro je któw w li cz bach
Udzie lo no 32 000 po rad pra wnych i oby wa te l skich
Prze pro wa dze nie 198 szko leñ i wa r szta tów
Wy da no 20 pu b li ka cji
Po wsta³o 28 no wych pun któw po rad ni czych
Od by to 34 spo t ka nia i kon fe rencje
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Re fleks je i re kom enda cje*

Pod su mo wuj¹c drug¹ edy cjê kon ku r su gran to we go Pro gra mu „Oby wa tel
i Pra wo”, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e w obu edy cjach or ga ni za cje po rad ni cze zre a li -
zo wa³y 50 pro je któw. Po nie wa¿ pro gram na rzecz po rad ni c twa œwia d czo ne go
przez or ga ni za cje spo³ecz ne jest kon tynu o wa ny w ra mach trze cie go wy da nia
Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” i ist nie je szan sa na jego ko lejn¹ ods³onê, pora
na kilka refleksji p³yn¹cych z dotychczas zebranych doœwiadczeñ.

Wszy stkie zrea li zo wa ne pro je kty po twier dzi³y nie zwyk³¹ wagê ofe ro wa -
nej przez be ne fi cjen tów pro gra mu po mo cy pra wnej. Z jed nej stro ny bo wiem,
lu dzie maj¹ bar dzo wie le pro ble mów ze sto so wa niem pra wa, wy ni kaj¹cych
prze de wszy stkim z jego nie zna jo mo œci, z dru giej zaœ oka za³a siê ona je dyn¹
form¹ do stê p nej, bezp³at nej po mo cy pra wnej. Wiê kszoœæ œwia d czo nych us³ug
tra fia³a do osób w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej i ma te ria l nej, któ rych zwy kle nie
staæ na sko rzy sta nie z odp³at nej po mo cy pra wnej. Stanowi³a wiêc w istocie
jedyn¹ mo¿liwoœæ otrzymania wsparcia prawnego.

Na pod kre œle nie zas³ugu je fakt, ¿e po rad ni c two w du ¿ej czê œci rea li zo wa -
nych pro je któw po³¹czo ne jest z nag³aœ nia niem pro ble mów spo³ecz nych oraz
edu kacj¹ za rów no sa mych zain tere so wa nych po rad ni c twem, jak i urzêd ni ków
czy te¿ (niestety rzadziej) prawników. 

Uni wer syte c kie po rad nie pra w ne (tak zwa ne kli ni ki pra wa) kon cen truj¹
siê prze de wszy stkim na œwia d cze niu spe cjali sty cz nej po mo cy pra wnej, bo te¿
taka jest ich mi sja, ro do wód i po sia da ny po ten cja³ lu dz ki. Dzia³aj¹ bo wiem
przy szko³ach wy ¿szych, spe³niaj¹c dwo jak¹ rolê: edu ka cyjn¹ wo bec udzie -
laj¹cych po rad pra wnych stu den tów oraz spo³eczn¹ – wo bec oby wa te li, któ -
rym nie zbêd na jest po moc pra w na, a nie s¹ w sta nie za ni¹ zap³aciæ. Wiê kszoœæ 
in nych or ga ni za cji œwia d czy po moc prawn¹ w mnie j szym lub wiê kszym sto p -
niu jako na tu ra l ne uzu pe³nie nie po mo cy psy cho logi cz nej, tera peu ty cz nej czy
so cja l nej pro wa dzo nej na rzecz swo ich pod opie cz nych. Byæ mo¿e tu taj otwie -
ra siê pole wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych z kli ni ka mi pra wa, kan ce la -
ria mi prawnymi, które mog³yby „u¿yczaæ” organizacjom pozarz¹dowym
swoich prawników do œwiadczenia pomocy prawnej.

Spe cja l ne mie j s ce w po rad ni c twie za j muj¹ biu ra po rad oby wa te l skich, za j -
muj¹ce siê po rad ni c twem „oby wa te l skim” w³aœ nie, z de fi ni cji œwia d czo nym
przez prze szko lo ny per so nel, ale nie pra wni ków. Dla sie ci biur po rad oby wa -
te l skich wspó³pra ca ze œro do wi skiem pro fe sjo nal nych pra wni ków ta k ¿e
mog³aby byæ ko rzy st na, cho æ by ze wzglê du na samo zbli ¿a nie œrodowisk
organizacji pozarz¹dowych i œrodowisk prawniczych.

Wœród g³ów nych pro ble mów, któ re po ja wiaj¹ siê w pro wa dze niu porad ni c -
twa pra wne go, mo ¿ na wy mie niæ kwe stiê fi nan so wa nia tego typu dzia³añ. Wiê -
kszoœæ or ga ni za cji ma pro ble my ze zdo by wa niem œro d ków na dzia³al noœæ,
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* We wspó³pra cy z To mas zem Schi mank iem, ewal uat orem Pro gramu.



choæ s¹ ta k ¿e do bre przyk³ady, jak Sto wa rzy sze nie Ovum. Za wdziê cza to
prze de wszy stkim owo c nej wspó³pra cy z sa morz¹dem lo ka l nym, co sta no wi
pra ktykê z ca³¹ pe w no œci¹ godn¹ na œla do wa nia.

Isto t nym pro ble mem jest po zy ska nie pra wni ków, któ rzy chcie li by pro
bono lub za sto sun ko wo nie wie l kie wy na gro dze nie œwia d czyæ bezp³atn¹ po -
moc prawn¹. Pro blem ten jest do tkli wie od czu wa ny zw³asz cza w ma³ych mia -
stach. W naj wiê kszych, na przyk³ad w Wa r sza wie, w za sa dzie nie wy stê pu je.
Mamy nad zie jê, ¿e miê dzy in ny mi dzia³al noœæ uni wer syte c kich po rad ni pra -
wnych wp³ynie w da l szej per spe kty wie ko rzy st nie na zmia nê w tym za kre sie.
Pro pa go wa nie wo lon ta ria tu w œro do wi sku pra wni czym uwa ¿a my za du¿e wy -
zwa nie dla or ga ni za cji po zarz¹do wych.

Czêœæ or ga ni za cji ma trud no œci z re je stracj¹ i do ku men tacj¹ pro wa dzo ne -
go po rad ni c twa – nie przy wi¹zuje bo wiem do tego zbyt du ¿ej wagi. Tym cza -
sem jest to pod sta wo we na rzê dzie po zwa laj¹ce na we ry fi ka cjê ja ko œci œwia d -
czo nych us³ug i jej da l sze pod no sze nie. Pod tym wzglê dem wzo r co wy jest
przyk³ad biur po rad oby wa te l skich i ze stan dary zowa nych na rzê dzi do pro wa -
dze nia ta kiej do ku men ta cji, przy go to wa ny i wci¹¿ do sko na lo ny przez Zwi¹ zek
Biur Po rad Oby wa te l skich, reko men do wa ny w ca³ej sie ci BPO. 

Nie ste ty, w za sa dzie nie fun kcjo nu je w sze r szym za kre sie wspó³pra ca po -
miê dzy orga ni za cja mi œwiadcz¹cymi po rad ni c two pra w ne. Or ga ni za cje w zni -
ko mym sto p niu kon ta ktuj¹ siê ze sob¹, nie mówi¹c ju¿ o wspó³pra cy. Wy -
j¹tkiem jest na przyk³ad wspó³pra ca Ko mi te tu Ochro ny Praw Dzie cka z Wa r -
szawsk¹ Kli nik¹ Pra wa czy He l si ñ skiej Fun da cji Praw Cz³owie ka z Pol skim
Sto wa rzy sze niem Edu ka cji Pra wnej. Po stu lat wy mia ny do œwia d czeñ po miê -
dzy orga ni za cja mi i ucze nia siê od in nych zo sta³ wpro wa dzo ny jako do da t ko -
wy ele ment trze ciej edy cji kon ku r su. Ma on po staæ do bro wol ne go, ale do da t -
ko wo pun kto wa ne go sk³ad ni ka w pro je kcie, zwi¹za ne go z roz wo jem za so bów
lu dz kich or ga ni za cji, na przyk³ad szko leñ, sta ¿y czy wi zyt stu dy j nych w bar -
dziej do œwia d czo nych or ga ni za cjach. Two rze nie ko a li cji or ga ni za cji o wiê k -
szym i mnie j szym po ten cja le na rzecz po rad ni c twa mo¿e byæ isto t ne ta k ¿e
w wy mia rze finansowym. Wspó l ne ubie ga nie siê o wiê ksze fun du sze, ta k ¿e
w ra mach œro d ków z Unii Eu ro pe j skiej, da³oby mnie j szym or ga ni za cjom sze r -
sze mo ¿ li wo œci re a li za cji cie ka wych i sze rzej za kro jo nych pro je k tów. W pe w -
nej okre œlo nej per spe kty wie cza so wej po mog³oby ta k ¿e w roz wi¹zy wa niu
pro ble mu za spo ko je nia po trzeb finansowych organizacji.

W przed sta wio nych da lej opi sach pro je któw, zrea li zo wa nych w ra mach
kon ku r su gran to we go Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”, ki l ku po œwiê co no wiê -
cej mie j s ca. Z ró ¿ nych wzglê dów, ta k ¿e w kon te k œcie po wy ¿szych uwag, s¹ to
te ini cja ty wy, któ re wa r to za pre zen to waæ szerzej jako przyk³ady warte
upowszechniania.
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Pro jekty zre aliz owa ne w ra mach kon kursu 
gran tow ego Pro gramu „Oby wat el i Pra wo II”

Tytu³ pro je ktu: Gro dzi ska kli ni ka pra wa
Pro jekt nr 01/OP/II
Be ne fi cjent: Stu den cki Oœro dek Po mo cy Pra wnej przy Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji  Kli ni ka Pra wa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 39 700,00 z³

Pro jekt po le ga³ na œwia d cze niu bezp³at nej po mo cy pra wnej i in fo r ma cji
pra wnej na rzecz mie sz ka ñ ców podwa r sza wskie go po wia tu Gro dzisk Ma zo -
wie cki, ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem osób ubo gich, któ rych nie staæ na po -
ra dê za wo do we go pra wni ka. Po moc i in fo r ma cja pra w na by³y œwia d czo ne
przez stu den tów w ra mach Klin ki Pra wa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, dzia -
³aj¹cych pod nad zo rem do œwia dczo ne go koordy natora -praw ni ka, przy mery -
to ry cz nym wspa r ciu wyk³adowców Wydzia³u Prawa i Administracji UW oraz
pra wni ków- pra ktyków. 

Po rad ni c two pro wa dzo no w lo ka lu Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gro dzi sku. Za da niem PCPR by³o wstê p ne roz po zna wa nie przy pa d -
ków wy ma gaj¹cych po mo cy pra wnej, a na stê p nie kie ro wa nie klien tów na spo -
t ka nia ze stu den ta mi Kli ni ki Pra wa UW. Tym sa mym nawi¹zano œcis³¹
wspó³pra cê z t¹ in sty tucj¹. Udzie la na po moc i in fo r ma cja pra w na do ty czy³a
sze ro kie go spe ktrum za gad nieñ pra wnych, z któ ry mi na co dzieñ sty kaj¹ siê
mie sz ka ñ cy po wia tu gro dzi skie go. W ra mach pro je ktu prze pro wa dzo no sze -
ro ko za kro jon¹ akcjê pro mo cyjn¹ w po wie cie gro dzi skim, w celu do ta r cia do
po ten cja l nych klien tów. W tra kcie trwania projektu w lokalnej filii Kliniki
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego udzielono 148 porad prawnych.



Tytu³ pro je ktu: Se r wis po mo cy pra wnej dla nie pe³no spra w nych
Pro jekt nr 02/OP/II
Be ne fi cjent: Fun da cja „Ka me lot”
£ódŸ
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 39 717,00 z³

Ce lem pro je ktu by³o zwiê ksze nie do stê p no œci bezp³at ne go po rad ni c twa
pra wne go i udzie la nie po rad oso bom nie pe³no spra w nym z te re nów wie j skich
gmi ny Ozor ków i gmi ny Pa rzê czew oraz ich akty wi za cja po przez zdo by cie
umie jê t no œci po my œl ne go kszta³towania swojej rzeczywistoœci.

Po ra dy udzie la ne by³y w dwo ja kiej fo r mie: sta cjo na r nej – w  biu rze w cen -
trum Ozor ko wa przy ul. Li sto pa do wej 14, oraz in ter we ncyj nej, po le gaj¹cej na
wy ja z dach do wsi i udzie la niu po rad w domu oso by nie pe³no spra w nej. Udzie -
lo no 904 po rad pra wnych i oby wa te l skich. Nawi¹zano wspó³pra cê ze Zwi¹z -
kiem Biur Po rad Oby wa te l skich. Po rad ni c two  pro wa dzo no,  wzo ruj¹c siê na
stan dar dach wy pra co wa nych przez ZBPO oraz ba zuj¹c na w³as nych do œwia d -
cze niach. Przy re a li za cji pro je ktu wspó³pra co wa no ta k ¿e z sa morz¹dami obu
gmin, szko³¹ spe cjaln¹ oraz in ny mi orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi. W pro mo -
cji pro je ktu i wy szu ki wa niu osób nie pe³no spra w nych po trze buj¹cych po mo cy
ko rzy sta no z po mo cy pra sy lo ka l nej, ksiê ¿y i so³ty sów z te re nu powiatu.
W projekt zaanga¿owani byli wolontariusze – studenci prawa, pedagogiki,
ekonomii i innych kierunków studiów.

Tytu³ pro je ktu: Biu ro Po rad Oby wa te l skich – edu ka cja i po moc oby wa te l ska
Pro jekt nr 03/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Ovum
Gdy nia
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 37 717,00 z³

DOBRA PRAKTYKA!

Sto wa rzy sze nie Ovum pro wa dzi bezp³atne po rad ni c two oby wa te l skie dla
mie sz ka ñ ców Gdy ni i oko lic (to ra zem ponad 300 ty siê cy osób). W szcze gó l -
no œci sta ra siê po ma gaæ tym oso bom i ro dzi nom, któ re zna laz³y siê w trud nej
sy tu a cji ¿y cio wej i/lub ma te ria l nej. Ce lem pro je ktu by³o po sze rze nie ofe r ty
i zwiê ksze nie do stê p no œci bezp³at ne go po rad ni c twa pra wne go dla osób po -
trze buj¹cych wspa r cia po przez uru cho mie nie Biu ra Po rad Oby wa te l skich.
Sto wa rzy sze nie otrzy ma³o w 2005 roku od w³adz mia sta lo kal z prze zna cze -
niem na pro wa dze nie po rad ni c twa oby wate l skie go. Po ad ap ta cji lo ka lu do po -
trzeb zwi¹za nych z pro wa dze niem po rad ni c twa, sto wa rzy sze nie prze pro wa -
dzi³o sze rok¹ ka m pa niê maj¹c¹ na celu poin for mo wa nie mie sz ka ñ ców o no -
wym mie j s cu udzie la nia po rad oby wa te l skich. Objê³a ona ki l ka na œcie ar ty -
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ku³ów pra so wych, wy wia dów ra dio wych i tele wi zy j nych w me diach lo ka l -
nych oraz przy go to wa nie 1000 ulo tek info rma cy j nych oraz 100 pla ka tów
i 1000 wi zy tó wek dys try buo wa nych za po œred ni c twem miê dzy in ny mi oœro d -
ków po mo cy spo³ecz nej, ku ra to rów ro dzin nych, s³u¿b mie j skich oraz pra co w ni -
ków sa me go biu ra. Na pod sta wie roz po zna nia naj czê œciej zg³asza nych pro ble -
mów biu ro przy go to wa³o ta k ¿e piêæ ulo tek te ma ty cz nych o cha ra kte rze po rad ni -
ko wym, na te mat roz wo du i se pa ra cji, w³adzy ro dzi cie l skiej, praw oso by po dej -
rza nej, me dia cji i ko sz tów s¹do wych, ka ¿ da w nak³ad zie 2000 eg zem p la rzy. 

Sto wa rzy sze nie po zy ska³o ta k ¿e wœród stu den tów 20 wo lon ta riu szy, któ -
rzy za si li ze spó³ do ra d czy biu ra. Czêœæ stu den tów od by wa³a w biu rze pra kty kê 
stu denck¹ je dy nie przez okres czte rech tygo d ni. W su mie przez Ze spó³ Do ra d -
ców prze wi nê³o siê 31 osób. W sk³ad ze spo³u wchodz¹ ta k ¿e oso by z du ¿ym

do œwia d cze niem, któ re na -
d zo ruj¹ pra cê m³odych do -
ra d ców i sta ¿y stów. Sto wa -
rzy sze nie wy ka zu je du¿¹
dba³oœæ o ja koœæ i ko m fort
pra cy do ra d ców. Prze cho -
dzi li oni w ra mach pro je ktu 
ki l ka szko leñ pro wa dzo -
nych przez do œwia d czo -
nych pra wni ków, psy cho -
lo gów, sê dziów. Do ra d cy
mie li ta k ¿e mo ¿ li woœæ sko -
rzy sta nia z indy widu a l -
nych se sji su per wizy j nych
z do œwia d czo nym psy -

cholo giem- do radc¹, któ re mia³y po móc im do sko na liæ w³asn¹ pra cê. Biu ro Po -
rad Oby wa te l skich pro wa dzi do ra dz two sta cjo na r ne czte ry dni w tygo dniu
oraz dy ¿u ry tele fo ni cz ne ta k ¿e czte ry dni w tygo dniu. Do da t ko wo wy zna czo ne 
s¹ sta³e dy ¿u ry se kcji: ro dzin nej, ka r nej i me dia cy j nej. 

Biu ro roz po czê³o udzie la nie po rad od 10 paŸ dzie r ni ka 2005 roku i do ko ñ -
ca re a li za cji pro je ktu (maj 2006) udzie li³o w su mie 3946 po rad dla 1573 osób,
g³ów nie mie sz ka ñ ców Gdy ni. Wiê kszoœæ osób kon ta kto wa³a siê z biu rem oso -
bi œcie, 51 po rad udzie lo no tele fo ni cz nie, 37 li sto w nie (w tym po czta ele ktro ni -
cz na). Naj wiê cej po rad do ty czy³o pro ble mów imigra cyjno- repa triacyj nych,
kon ta któw z urzê da mi, spraw ro dzin nych, mie sz ka nio wych i spa d ko wych.
Uzu pe³nie niem po rad ni c twa by³y ta k ¿e szko le nia z za kre su wie dzy pra wnej
dla 83 pra co w ni ków in sty tu cji pu b li cz nych, or ga ni za cji po zarz¹do wych z kra -
ju i za gra ni cy, pra co w ni ków Pun któw In fo r ma cji Oby wa te l skiej. Biu ro zor ga -
ni zo wa³o tak¿e piêæ wyk³adów otwartych na tematy prawne dla mieszkañców
Trójmiasta, w których udzia³ wziê³o 330 osób. 
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Sto wa rzy sze nie OVUM jest m³od¹ or ga ni -
zacj¹, dzia³a od wrze œ nia 2004 roku, ale jej za³o¿y -
cie la mi i pra cow ni ka mi s¹ oso by z du ¿ym do œwia d -
cze niem za wo do wym, ta k ¿e w za kre sie po rad ni c -
twa oby wate l skie go: pra wni cy, ku ra to rzy, psy cho -
tera peu ci, psy cho lo dzy, pe da go dzy, me dia to rzy
s¹dowi, sê dzio wie. To umo ¿ li wia sku te cz ne i pro -
fe sjo nal ne dzia³anie, a ta k ¿e bie¿¹c¹ wspó³pra cê
z wie lo ma in sty tu cja mi pub li cz ny mi, wy ¿szy mi
ucze l nia mi, s¹dami czy pro ku ra tur¹, któ rych po -
moc nie rza d ko jest nie zbêd na do tego, aby roz -
wi¹zy waæ pro ble my, z któ ry mi lu dzie zg³aszaj¹ siê 
do Biu ra Po rad Oby wa te l skich. 



Sto wa rzy sze niu uda³o siê po -
zy skaæ œro d ki na pro wa dze nie
dzia³añ z Urzê du Mia sta, Fun du -
szu Ini cja tyw Oby wa te l skich,
Fun da cji  im. Ste fa na Ba to re go,
Sa morz¹du Wo je wó dz twa Po -
mo r skie go oraz Pro gra mu Pha re
2003 na re a li za cjê pro je ktu po -
mo cy post peni ten cjar nej. Po -
zwo li to na kon ty nu a cjê i rozwój
pracy Biura Porad Oby wa te l -
skich.

Tytu³ pro je ktu: Po rad ni c two oby wa te l skie na rzecz dzie ci krzy w dzo nych.
Czêœæ dru ga
Pro jekt nr 04/OP/II
Be ne fi cjent: Ko mi tet Ochro ny Praw Dzie cka
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 40 000,00 z³

DOBRA PRAKTYKA!

Pod sta wo wym ce lem pro je ktu by³o u³atwie nie do stê pu do po rad ni c twa
pra wne go dzie ciom krzy w dzo nym i ich ro dzi nom. Pro jekt to kon ty nu a cja
– jak wska zu je jego tytu³ – rea lizo wa ne go przez Ko mi tet w la tach 2002–2003
pro je ktu po rad ni c twa oby wate l skie go. Jest to ta k ¿e na tu ra l ne uzu pe³nie nie po -
mo cy psy cho logi cz nej, te ra peu ty cz nej, diag no sty cz nej, interwe ncyjno- me dia -
cy j nej udzie la nej przez ko mi tet. Po ma ga on dzie ciom zna j duj¹cym siê w trud -
nych sy tu a cjach oraz ich ro dzi nom, ale ta k ¿e upo wsze ch nia zna jo moœæ praw
dzie cka i uja w nia przy pa d ki ich na ru sza nia. St¹d te¿ w pro je kcie obok po rad ni c -
twa oby wate l skie go dla dzie ci krzy w dzo nych i ich ro dzin zna laz³a siê rów nie¿
œcie ¿ ka edu ka cy j na skie ro wa na do pra co w ni ków tych in sty tu cji, któ re maj¹

kon takt z dzie æ mi, oraz
zor gani zo wa nie wo lon ta -
ria tu pra wne go w Cen -
trum In ter we ncyj nym Ko -
mi te tu w Wa r sza wie. 

Po rad ni c two w ra -
mach pro je ktu pro wa dzo -
ne by³o w Cen trum In ter -
we ncyj nym w spo sób ze -
spo lo ny (psy cho log, pra -
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Ko mi tet Ochro ny Praw Dzie cka jest or ga ni -
zacj¹ po ¿y t ku pub li cz ne go dzia³aj¹c¹ na te re nie
ca³ego kra ju. Po sia da 42 od dzia³y te re no we oraz
Cen trum In ter we ncyj ne zlo kali zo wa ne w Wa r sza -
wie. D³ugo le t nia dzia³al noœæ Ko mi te tu po wo du je,
¿e jest on naj bar dziej do œwia d czon¹ i ko m pe -
tentn¹ or ga ni zacj¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz ochro ny
praw dzie ci, zw³asz cza tych, któ re zna j duj¹ siê
w trud nych sytuacjach ¿yciowych. 

Na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je
wspa r cie ze stro ny mia sta Gdy nia w utwo -
rze niu i dzia³aniu Biu ra Po rad Oby wa te l -
skich. Mia sto prze de wszy stkim prze ka za³o
lo kal na dzia³al noœæ Biu ra, po³o¿o ny w bar -
dzo do brym pun kcie mia sta i ³atwo do stê p -
ny dla osób sta r szych i nie pe³no spra w nych,
ale ta k ¿e prze zna czy³o do ta cjê na pro wa -
dze nie po rad ni c twa oby wate l skie go, wre sz -
cie in fo r mu je o mo ¿ li wo œci uzy ska nia po -
mo cy w Biurze Porad Obywatelskich.



wnik, pe da gog), co zna cz nie u³atwia³o uzy ska nie kom p le kso wej po mo cy
przez oso by jej po szu ku j¹ce. Aby zwiê kszyæ za siêg po rad ni c twa i do trzeæ
zw³asz cza do mnie j szych miej s co wo œci, po ra dy mo ¿ na by³o uzy skaæ równie¿
drog¹ telefoniczn¹, listown¹ i ele k tro niczn¹.

 W tra kcie re a li za cji Pro je ktu w su mie udzie lo no 5020 kom p le kso wych
po rad oby wa te l skich, w tym:

– 1977 po rad pra wnych (w kon ta kcie oso bi stym, tele fo ni cz nym, li sto w -
nym i przez In ter net), co sta no wi³o oko³o 40% ogó³u po rad oby wa te l -
skich.

– 2580 po rad psycholo giczno- pedagogi cz nych (w kon ta kcie oso bi stym,
tele fo ni cz nym, li sto w nym i po przez In ter net), co sta no wi 47% ogó³u
po rad oby wa te l skich.

– 460 po rad seksu olo gi cz nych (w kon ta kcie oso bi stym, tele fo ni cz nym,
li sto w nym), co sta no wi³o oko³o 13% ogó³u po rad oby wa te l skich.

W wiê kszo œci po ra dy do ty czy³y sy tu a cji krzy w dze nia i za nie dba nia dzie ci
(fi zy cz ne go i psy chi cz ne go), kon fli któw roz wo do wych oraz po dej rze nia
o mo le sto wa nie i wyko rzy sty wa nie se ksu a l ne. W za le ¿ no œci od po trzeb po -
moc udzie la na w cen trum ma cha ra kter jednorazowego lub d³ugoterminowego 
wsparcia. 

Ko mi tet prze pro wa dzi³ rów nie¿ szko le nia prawno -psy cholo gicz ne dla 50
ku ra to rów spo³ecz nych i za wo do wych (pra wo ro dzin ne, ka r ne, po stê po wa nie
z dzie c kiem i ro dzin¹ z pro ble mem prze mo cy do mo wej). Po do b ne szko le nia,
do sto so wa ne do spe cy fi ki pra cy ucze st ni ków, zor gani zo wa no dla 74 pe da go -
gów i 111 pra co w ni ków so cja l nych. Ucze st ni cy szko leñ re kru to wa li siê g³ów -
nie z mnie j szych miej s co wo œci wo je wó dz twa mazo wie c kie go. Skry p ty i pre -
zen ta cje z tych szko leñ zo sta³y umie sz czo ne w In ter ne cie, tak by mo gli sko -
rzy staæ z nich ta k ¿e inni od bio r cy. Szko le nia by³y rów nie¿ okazj¹ do prze ka za -
nia ucze st ni kom ulo tek info rma cy j nych i pu b li ka cji do tycz¹cych po mo cy
dzie ciom krzy w dzo nym oraz do nawi¹za nia bie¿¹cej wspó³pra cy miê dzy in -
sty tu cja mi wo je wó dz twa mazo wie c kie go, któ rych pra co w ni cy ucze st ni czy li
w szko le niach. Ulo t ka przy go to wa na w ra mach pro je ktu, w nak³ad zie 5 ty siê -
cy eg zem p la rzy, zo sta³a roz pro wa dzo na w oœrodkach pomocy spo³ecznej,
szko³ach, s¹dach rodzinnych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
oddzia³ach terenowych komitetu, policjantów i innych s³u¿b publicznych. 

Ko mi tet prze pro wa dzi³ ta k ¿e szko le nie prawno -psy cholo gicz ne dla gru py
19 wo lon ta riu szy – stu den tów kie run ków pra wnych i psy cholo gi cz nych. Czê -
œcio wo z tej gru py oraz w opa r ciu o otwa r ty na bór uda³o siê stwo rzyæ oœmio -
o so bow¹ gru pê wo lon ta riu szy, któ ra wspo ma ga do ra d ców w za kre sie po rad ni -
c twa pra wne go i psy cholo gicz ne go. Wo lon ta riu sze pod opiek¹ psy cho lo ga
i pra wni ka ko mi te tu udzie laj¹ od po wie dzi na li sty i e- ma i le. Do za dañ wo lon -
ta riu szy na le ¿y nad zo ro wa nie przy chodz¹cej ko re spon den cji i po dej mo wa nie
in ter we ncji w spra wie dzie ci. Wo lon ta riu sze obs³uguj¹ rów nie¿ te le fon in ter -
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we ncyj ny i udzie laj¹ in fo r ma cji tele fo ni cz nie oraz za pi suj¹ klien tów do wy -
bra nych spe cja li stów. Czêœæ wo lon ta riu szy bie rze rów nie¿ udzia³ w spo t ka -
niach z klien ta mi, pro wa dzi do ku men ta cjê i ob se r wa cje kon ta k tów ro dzi ców
z dzie æ mi rea li zo wa nych w ra mach de cy zji s¹do wych. Wo lon ta riu sze za j muj¹
siê rów nie¿ ua ktua l nia niem in fo r ma cji na stro nie inter ne to wej oraz pro wa dze -
niem aktu a l nej bazy in nych or ga ni za cji po za rz¹ do wych œwiadcz¹cych po moc
dzie ciom i ro dzi nie.

Dla tych, któ rzy nie sko rzy stali bez po œred nio z po mo cy Cen trum In ter we n -
cyj nego, ko mi tet przy go to wa³ wzo ry, opi nie i wnio ski pro ce so we zwi¹zane
z za bez pie cze niem in te re sów dzie cka i ro dzi ny (na przyk³ad w za kre sie do da t ku
mie szka nio we go, ren ty ro dzin nej czy ali men tów) i umie œci³ je na swo jej stro -
nie in ter ne to wej.

Po rad ni c two i szko -
le nia pro wa dzo ne by³y
przez do œwia d czo nych,
od lat wspó³pra cuj¹cych 
z ko mi te tem eks per tów
oraz przez pra cuj¹cych
pod ich opiek¹ wo lon ta -
riu szy. Dziê ki nim
w du ¿ej mie rze pro jekt
bê dzie kon tynu o wa ny
w za kre sie pro wa dzo ne -
go po rad ni c twa oby wa -
te l skie go, a w mia rê po -
zy ska nych œro d ków fi nan so wych, ta k ¿e w za kre sie szkoleñ dla kolejnych
s³u¿b pu b li cz nych.

Tytu³ pro je ktu: Biu ro Bezp³at nych Po rad Pra wnych
Pro jekt nr 05/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Ak cja Spo³ecz na
Gdañsk
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 40 000,00 z³

Biu ro Bezp³at nych Po rad Pra wnych (BBPP) œwia d czy³o bezp³atne spe cja -
li sty czne po rad ni c two pra w ne i oby wa te l skie wszy stkim zain tere so wa nym, ze
szcze gó l nym uw z glêd nie niem osób za gro ¿o nych wy klu cze niem spo³ecz nym
i mar gi na li zacj¹. Po moc skie ro wa na by³a do mieszkañców regionu po mo r -
skie go. 

Biu ro udzie la³o spe cjali sty cz nych po rad pra wnych, in fo r ma cji zwi¹za -
nych z pra wa mi oby wate l ski mi i spo³ecz ny mi po przez: bez po œred ni kon takt
z klien tem, tele fo ni cz nie, przez In ter net oraz li sto w nie. In fo r ma cji udzie la no
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Po rad ni c two oby wa te l skie czê sto in spi ro wa³o
ro dzi ny do po dej mo wa nia akty w no œci w celu po pra -
wy swo jej sy tu a cji i by³o efe ktyw nie j sze ni¿ do ra Ÿ na
po moc fi nan so wa. Wie le ro dzin po uzy ska niu in fo r -
ma cji od do ra d ców Ko mi te tu o mo ¿ li wo œciach sko -
rzy sta nia z po mo cy spe cja li stów po dej mo wa³o
w³asn¹ pra cê psy cho lo giczn¹ opart¹ na edu ka cji do -
tycz¹cej po trzeb dzie ci b¹dŸ w³as nej te ra pii. Oprócz
naj istot nie j szej fun kcji info rma cy j nej, po ra da oby wa -
te l ska mia³a ta k ¿e aspekt psy cho logi cz ny i by³a ele -
men tem mo ty wu j¹cym do podjêcia aktywnoœci
¿yciowej i zwiêkszenia samodzielnoœci.



bezp³at nie, ka ¿ dej zain tere so wa nej oso bie, a us³ugi œwia d czo ne by³y przez od -
po wie d nio przy go to wa ny, przeszkolony i doœwiadczony personel doradców.

Pro jekt mia³ fo r mu³ê ogó l no do stêpn¹, a po rad ni c two pro wa dzo no wed³ug
za sad sie ci Biur Po rad Oby wa te l skich: jako do stê p ne dla ca³ej spo³ecz no œci
bez jaki ch ko l wiek form dys kry mi na cji z po wo du wie ku, p³ci, do cho du czy te¿
za pa try wañ religijnych, œwiatopogl¹dowych. 

W ra mach pro je ktu udzie lo no 1114 po rad pra wnych i oby wa te l skich. Na
po trze by or ga ni za cji za ku pio no sprzêt komputerowy. 

Tytu³ pro je ktu: Wspa r cie dla Stu den c kich Po rad ni Pra wnych
Pro jekt nr 06/OP/II
Be ne fi cjent: Fun da cja Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 100 000,00 z³

Pro jekt zak³ada³ udzie l nie wspa r cia dla sie ci uni wer syte c kich po rad ni pra -
wnych, zwa nych ta k ¿e kli ni ka mi pra wa. Dziê ki œro d kom z do ta cji wspa r cie fi -
nan so we otrzy ma³o 7 ta kich oœro d ków, dzia³aj¹cych przy: Uni wer sy te cie Ja -
giel lo ñ skim, Uni wer sy te cie w Bia³ym sto ku, Uni wer sy te cie im. Ada ma Mi c -
kie wi cza, Uni wer sy te cie £ódz kim, Uni wer sy te cie Gda ñ skim, Wy ¿szej Szko le 
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania  oraz Fundacji Akademia Iuris.

Zor gani zo wa no ta k ¿e dwie ogól no po l skie kon fe ren cje dla przed sta wi cie li
FUPP: stu den tów i opie ku nów. Ce lem spo t kañ by³a wy mia na do œwia d czeñ
w dzia³al no œci po rad ni, a ta k ¿e  wspa r cie mery to ry cz ne fun kcjo no wa nia po -
szcze gó l nych kli nik.  W ra mach obu kon fe ren cji odby³y siê szko le nia wa r szta -
to we na wy bra ne te ma ty, na przyk³ad do tycz¹ce fun dra i sin gu, bu do wa nia re la -
cji z in sty tu cja mi zew nê trz ny mi, me tod pra cy ze stu den ta mi, me tod re kru ta cji
stu den tów do poradni, metod pracy z klientami, a tak¿e wybranych spe cjali -
sty cz nych zagadnieñ prawnych.

Uni wer syte c kie Po rad nie Pra w ne udzie laj¹ oso bom po trze buj¹cym,
bêd¹cym w trud nej sy tu a cji ma te ria l nej, po rad na du¿¹ ska lê. Wspa r cie z Pro -
gra mu „Oby wa tel i Pra wo”, przy czy ni³o siê do udzie le nia w roku aka de mi c -
kim 2005–2006 po mo cy i in fo r ma cji pra wnej dla bli sko 8000 osób. Wspó³pra -
co wa³o przy tym oko³o 1000 stu den tów oraz 100 pra co w ni ków na uko wych
i prawników praktyków, nadzoruj¹cych pracê studentów.

W ra mach dzia³añ pro je ktu opra co wa no rów nie¿ ko le j ny ro cz nik pi s ma
„Kli ni ka”, po œwiê co ny do ro b ko wi na uko we mu SPP oraz s³u¿¹cy pod no sze niu 
jakoœci pracy w poradniach.
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Tytu³ pro je ktu: Ro mo wie jako pe³no pra w ni oby wa te le Pol ski
Pro jekt nr 07/OP/II
Be ne fi cjent: Zwi¹zek Ro mów Pol skich
Szcze ci nek
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 33 200,00 z³

Ce lem pro je ktu by³o pro wa dze nie bezp³at nej, spe cjali sty cz nej in fo r ma cji
i po rad ni c twa pra wne go dla ro m skiej spo³ecz no œci, jako gru py szcze gó l nie za -
gro ¿o nej wy klu cze niem spo³ecz nym i mar gi na li zacj¹. Z uwa gi na brak wy -
kszta³ce nia, a czê sto an al fa be tyzm Ro mo wie maj¹ po wa ¿ ne pro ble my z za -
³atwia niem spraw w urzê dach i s¹dach. Brak pod sta wo wej wie dzy pra wnej,
ob ja wiaj¹cy siê nie zna jo mo œci¹ cho cia ¿ by praw oby wa te l skich, unie mo ¿ li wia 
na le ¿yt¹ ochro nê przed na du ¿y cia mi w³adz i akta mi dys kry mi na cji. Or ga ni za -
cja za pe w ni³a cz³on kom spo³ecz no œci ro m skiej wspa r cie w kwestiach pra w -
nych, w celu zwiêkszenia szans Romów na normalne funkcjonowanie w spo -
³eczeñstwie.

W sto wa rzy sze niu fun kcjo no wa³o biu ro po rad pra wnych dla Ro mów,
w ra mach któ re go pro wa dzo no bezp³atne po rad ni c two pra w ne. Udzie la niem
po rad za j mo wa³ siê za tru d nio ny w sto wa rzy sze niu pra wnik. Biu ro by³o czyn -
ne co dzien nie w go dzi nach pra cy Zwi¹zku Ro mów. W tra kcie trwa nia pro je k -
tu udzielono oko³o 100 porad i informacji prawnych.

Wy da no ta k ¿e 3 bro szur ki info rma cy j ne, któ re w przy stê p ny spo sób in fo r -
mo wa³y Ro mów o przys³uguj¹cych im prawach.

Tytu³ pro je ktu: Punkt, cykl bezp³at nych po rad pra wnych dla ka ¿ de go
Pro jekt nr 08/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Przy ja ció³ Cz³owie ka „Tê cza”
Ra ci bórz
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 30 000,00 z³

Sto wa rzy sze nie jest or ga ni zacj¹ po zarz¹dow¹ obe j muj¹c¹ swy mi dzia³a -
nia mi oso by w sy tu a cji kry zy so wej, z grup spo³ecz nie margi nali zo wa nych, ro -
dzin pato lo gi cz nych, do œwia d czaj¹cych prze mo cy, ubó stwa i bez do mno œci.
Przed roz po czê ciem re a li za cji pro je ktu bezp³atne wspa r cie pra w ne sto wa rzy -
sze nie kie ro wa³o wy³¹cz nie do swo ich pod opie cz nych – osób bez do mnych
– prze by waj¹cych w pro wa dzo nych przez „Tê czê” oœro d kach. W ra mach pro -
je ktu zwiê kszo no za kres œwia d czo nych us³ug pra wnych. Bezp³atna po moc
pra w na œwia d czo na by³a w sie dzi bie sto wa rzy sze nia w Ra ci bo rzu oraz w oœro -
d kach pro wa dzo nych przez sto wa rzy sze nie. Oprócz osób bez do mnych, ob jê -
tych sta³¹ opiek¹ sto wa rzy sze nia, po bezp³atne po ra dy pra w ne zg³asza³y siê
inne oso by: cz³on ko wie ro dzin nie wy do lnych wy cho wa w czo, cz³on ko wie ro -
dzin z pro ble mem al ko ho lo wym, lu dzie do tkniê ci sy tu acj¹ kry zy sow¹, czê sto
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ofia ry prze mo cy w ro dzi nie), oso by nie przy stoso wa ne spo³ecz nie, sa mo t ne
ma t ki, oso by bez rad ne. W su mie udzie lo no 592 po rad. Do da t ko wo w ra mach
projektu odby³y siê cykle spotkañ informa cyjno- konsulta cyj nych dla pen sjo -
na riu szy oœrodków, poœwiêcone przystêpnemu przedstawieniu wa¿nych dla
nich zagadnieñ prawnych.

Tytu³ pro je ktu: Œwia do mi swych praw. Pro gram nie odp³at nej in fo r ma cji pra w -
nej dla mie sz ka ñ ców po wia tu ¿y wie c kie go
Pro jekt nr 09/OP/II
Be ne fi cjent: ¯ywie cka Fun da cja Roz wo ju
¯ywiec
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 39 999,20 z³

Pro gram nie odp³at nej in fo r ma cji pra wnej dla mie sz ka ñ ców po wia tu ¿y -
wie c kie go by³ pro je ktem skie ro wa nym do sze ro kie go gro na od bio r ców indy -
widu a l nych z te re nu po wia tu.  Jego g³ów nym ce lem by³o udzie la nie nie odp³at -
nej po mo cy i in fo r ma cji pra wnej, a ta k ¿e kszta³to wa nie œwia do mo œci pra wnej
i oby wa te l skiej mie sz ka ñ ców. Przed siê w ziê cie do tycz¹ce po rad ni c twa pra w -
ne go by³o pionierskim projektem na terenie powiatu ¿ywieckiego.  

W ra mach pro je ktu w sie dzi bie fun da cji po wsta³o Biu ro In fo r ma cji Pra -
wnej. Do da t ko wo dy ¿u ro wa no w piê ciu gmi nach po wia tu: Je le œ ni, Li po wej,
Mi lów ce, Œle mie niu, Cze r ni cho wie. Dzia³ania pro mo cy j ne objê³y wszy stkie
gmi ny, w któ rych udzie la no po rad.  Udzie la niem po rad za j mo wa li siê pra wni -
cy, a ta k ¿e sta ¿y œci i wo lon ta riu sze. W ci¹gu roku udzielono mieszkañcom
powiatu ¿ywieckiego 771 porad.

Ponad to w ra mach pro je ktu prze pro wa dzo no szko le nia do tycz¹ce te ma -
tów z za kre su pra wa, przy da t nych w ¿yciu codziennym.

Tytu³ pro je ktu: Po rad ni c two oby wa te l skie w wio skach i w ma³ym mia ste cz ku
Pro jekt nr 10/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Mia sta i Gmi ny De brz no
De brz no
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 25 464,00 z³

Pro jekt ad re so wa ny by³ do mie sz ka ñ ców mia sta i gmi ny De brz no, a w szcze -
gó l no œci do mie sz ka ñ ców wsi, gdzie otwa r to czte ry pun kty po rad ni c twa oby -
wate l skie go: w Cie rz niach, Sta rym Gro no wie, Unie cho wie i Strze czo nie. Pun k -
ty po rad ni cze pro wa dzo no we wspó³pra cy z so³ec twa mi gmin. Po zo sta li mie -
sz ka ñ cy gmi ny dwa razy w tygo dniu ko rzy sta li z do ra dz twa w Biu rze Po rad
Oby wa te l skich w De brz nie. Po rad ni c two oby wa te l skie œwia d czo ne by³o
zgod nie z ka no na mi obo wi¹zuj¹cymi w biu rach po rad oby wa te l skich, to jest
na za sa dach po uf no œci, bez stron no œci, aktu a l no œci w za kre sie praw i pro ce dur
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oraz bezp³at nie. Dziê ki re a li za cji pro je ktu mie sz ka ñ cy piê cioty siêcz ne go De -
brz na i oko li cz nych wsi sko rzy sta li ze 135 po rad. By³y to w wiê kszo œci oso by
bez ro bo t ne, s³abo wy kszta³cone, nie za rad ne ¿y cio wo. Ponad to cz³on ko wie ze -
spo³u BPO w De brz nie ucze st ni czy li w szko le niach, w celu zwiê ksze nia ja ko -
œci œwia d czo ne go po rad ni c twa.

Tytu³ pro je ktu: Zna jo moœæ pra wa wa run kiem pe³nego ucze st ni c twa w ¿y ciu
pu b li cz nym dla osób nie wi do mych
Pro jekt nr 11/OP/II
Be ne fi cjent: Pol ski Zwi¹zek Nie wi do mych
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 23 895,00 z³

W ra mach pro je ktu wy da wa no in fo r ma tor o re gu la cjach pra wnych skie ro -
wa ny do osób nie wi do mych. Do ty czy³ miê dzy in ny mi ich upra w nieñ, przy wi -
le jów, sy tu a cji na ryn ku pra cy, obo wi¹zuj¹cego w Pol sce sy ste mu za bez pie -
cze nia spo³ecz ne go osób nie zdo l nych do pra cy. In fo r ma tor w przy stê p ny spo -
sób przed sta wi³ sy tu a cjê prawn¹ osób nie wi do mych, któ re jako gru pa maj¹ca
utru d nio ny do stêp do in fo r ma cji, zw³asz cza spe cjali sty cz nej, jest za gro ¿o na
mar gi na li zacj¹. Pu b li ka cja po dzie lo na zo sta³a na czte ry czê œci oraz pub li ko -
wa na  su kce sy w nie po opra co wa niu po szcze gó l nych za gad nieñ pra wnych. In -
fo r ma tor by³ roz sy³any do wszy stkich jed no stek PZN. Dru ku do ko na no po -
wiê kszon¹ czcionk¹, aby ka ¿ da oso ba maj¹ca pro ble my ze wzro kiem mog³a
sa mo dzie l nie za po znaæ siê z jej tre œci¹. Zwiê ksze niu dostêpnoœci s³u¿y³o
umieszczenie publikacji w formie elektronicznej, dostêpnej dla osób nie wi do -
mych, na stronie internetowej PZN. 

Dru gim ele men tem pro je ktu by³o spo t ka nie szko le nio we dla pra co w ni ków 
i dzia³aczy PZN na te mat za pe w nie nia do stê pu cz³on kom PZN do po mo cy pra -
wnej i po rad ni c twa prawnego i obywatelskiego.

Tytu³ pro je ktu: Pra wo bez ba rier
Pro jekt nr 12/OP/II
Be ne fi cjent: Pol ski Zwi¹zek G³uchych Od dzia³ Pod ka r pa cki
Rze szów
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 89 775,00 z³

G³ów nym ce lem pro je ktu by³o zwiê ksze nie i uspra w nie nie do stê pu do po -
mo cy pra wnej nies³ysz¹cym oby wa te lom, któ rzy pos³uguj¹ siê jê zy kiem mi -
go wym. Oso by nies³ysz¹ce z po wo du swo jej nie pe³no spra w no œci na po ty kaj¹
dwie pod sta wo we ba rie ry: w komu ni ko wa niu siê i w do stê pie do in fo r ma cji.
Pro jekt by³ od po wie dzi¹ na po trze by osób nies³ysz¹cych zrze szo nych w oœmiu
pla ców kach sie cio wych PZG na te re nie wo je wó dz twa pod kar pac kie go.
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Utwo rzo no Cen trum Po rad ni c twa Pra wne go Nies³ysz¹cych, któ re pro wa -
dzi³o dzia³al noœæ edu ka cyjn¹ dla opie ku nów osób nies³ysz¹cych, zwiê kszaj¹c
ich kwa li fi ka cje i ko m pe ten cje w za kre sie udzie la nia spe cjali sty cz nych in fo r -
ma cji. Dla ka dry in stru kto rów – reha bi li tan tów osób nies³ysz¹cych – prze pro -
wa dzo no 14 szko leñ. Dzia³ania edu ka cy j ne objê³y rów nie¿ oso by nies³ysz¹ce.
Zor gani zo wa no dla nich 32 szko le nia, w któ rych wziê³o udzia³ 749 osób. Za -
gad nie nia po ru sza ne pod czas szko leñ do ty czy³y g³ów nie pra wnych aspe któw
zwi¹za nych ze spra wa mi so cja l ny mi, ubez pie cze niowy mi, ul ga mi i upra w nie -
nia mi czy po da t ka mi. Ponad to  indy widu a l ne po ra dy pra w ne udzie la ne by³y
przez pra wni ka, wo lon ta riu szy oraz in stru kto rów – reha bi li tan tów. W ci¹gu
roku trwania projektu udzielono 996 porad specjalistycznych i prawnych. 

W ra mach pro je ktu wy da no bro szu ry info rma cy j ne skie ro wa ne do osób
nies³ysz¹cych, do tycz¹ce praw przys³uguj¹cych oso bom nie pe³no spra w nym
oraz mo ¿ li wo œci uzy ska nia po mo cy w ró ¿ nych in sty tu cjach. Skrypt dla in stru -
kto rów osób nies³ysz¹cych za wie ra³ naj bar dziej przy da t ne w ich pra cy wzo ry
dokumentów, pism oraz wybrane akty prawne. 

Tytu³ pro je ktu: Je ste œmy z Tob¹
Pro jekt nr 13/OP/II
Be ne fi cjent: Cen trum Akty w no œci Spo³ecz nej „Pry z mat”
Suwa³ki
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 7910,00

DOBRA PRAKTYKA!

G³ów nym ce lem pro je ktu by³o uru cho mie nie i udzie la nie bezp³at nej, bez -
stron nej, rze te l nej in fo r ma cji i po rad prze ciw dzia³aj¹cych wsze l kie go ro dza ju
prze mo cy wo bec ko biet, w tym wo bec ich dzie ci i osób naj bli ¿ szych, oraz po -

rad i in fo r ma cji pra wnych
przy czy niaj¹cych siê do
po le p sze nia fun kcjo no wa -
nia tej gru py od bio r ców.
Po rad ni c two udzie la ne
by³o w ra mach pro wa dzo -
ne go przez Sto wa rzy sze -
nie Pun ktu Wspa r cia dla
Ko biet Do œwia d czaj¹cych 
Prze mo cy. Obok sa me go
po rad ni c twa sto wa rzy sze -
nie pla no wa³o ta k ¿e na -
g³oœ nie nie pro ble mu prze -
mo cy wo bec ko biet i dzie -
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Sto wa rzy sze nie Cen trum Akty w no œci Spo³e -
cz nej PRYZMAT dzia³a od sty cz nia 2003 roku,
a za³o¿o ne zo sta³o przez oso by, któ re chcia³y
akty w nie w³¹czyæ siê w lo ka l ne ¿y cie spo³ecz ne,
tak aby swo im zaan ga ¿o wa niem, kon se k wencj¹
i twó r czym po dej œciem do ¿y cia zmie niaæ ota -
czaj¹c¹ rze czy wi stoœæ. Wiê kszoœæ z tych osób,
choæ m³odych wie kiem ma ju¿ do œwia d cze nie
w dzia³al no œci spo³ecz nej, miê dzy in ny mi w ra mach
ZHP.  Sto wa rzy sze nie obok Pun ktu Wspa r cia dla
Ko biet Do œwia d czaj¹cych Prze mo cy pro wadzi ta k -
¿e Biu ro Po rad Oby wa te l skich, Su wa l skie Biu ro
Wo lon ta ria tu i M³od zie ¿ow¹ Gru pê Ra to w nicz¹.



ci za rów no wœród mie sz ka ñ ców Suwa³k (ponad 70 ty siê cy mie sz ka ñ ców)
i oko lic, jak i pra co w ni ków tych s³u¿b, które naj czê œciej mog¹ siê z tym
problemem stykaæ: po li cji, prokuratury, pra co w ni ków socjalnych. 

Sto wa rzy sze nie przy go to wa³o 1000 eg zem p la rzy ulo tek info rma cy j nych
o mo ¿ li wo œci uzy s ka nia po mo cy w Pun kcie Wspa r cia i roz dys po no wa³o sa -
mo dzie l nie oraz za po œred ni c twem oœro d ków po mo cy spo³ecz nej, po li cji i in -
nych s³u¿b. Punkt, zna j duj¹cy siê w Oœro d ku Ku l tu ry w cen trum Suwa³k, pro -
wa dzi³ sta³e dy ¿u ry pra wni ka, a dziê ki po zy ska ne mu wspa r ciu od Urzê du
Pe³no mo c ni ka Rz¹du do Spraw Rów ne go Sta tu su Ko biet i Mê¿czyzn oraz
Miasta Suwa³ki uda³o siê tak¿e uruchomiæ dy¿ury psychologa.

W tra kcie dy ¿u rów pra wnych udzie lo no 203 po rad pra wnych. Zde cy do -
wan¹ wiê kszoœæ klien tów sta no wi³y ko bie ty, z po mo cy sko rzy sta³o rów nie¿
sie d miu mê ¿ czyzn i dwie oso by ma ³ole t nie. Ko bie ty by³y w ró ¿ nym wie ku
(prze wa ¿ nie 30–40 lat) i o bar dzo zró¿ ni co wa nym wy kszta³ce niu (od pod sta -
wo we go do osób z wy ¿szym wy kszta³ce niem). Po moc pra w na po le ga³a g³ów -
nie na poin for mo wa niu o sta nie pra wnym spraw, z któ ry mi zg³asza³y siê oso -
by, o ich pra wach i obo wi¹zkach, a ta k ¿e o da l szym po stê po wa niu w spra wie
i mo ¿ li wo œciach uzy ska nia da l sze go wspa r cia, nie ty l ko pra wne go. Pra wnik
po ma ga³ ta k ¿e pi saæ pi s ma urzê do we i pro ce so we. Do ra dz two pro wa dzo ne
jest przez pra wni ka oraz wspo ma gaj¹c¹ go oso bê z wy kszta³ce niem admi ni -
stra cyj nym.

Do da t ko wym dzia -
³aniem by³o opra co wa -
nie na stro nie  in ter ne to -
wej Sto wa rzy sze nia
stron za wie raj¹cych in -
fo r ma cje o dzia³al no œci
Pun ktu Wspa r cia dla
Ko biet Do œwia d cza -
j¹ cych Prze mo cy oraz
stro ny pod has³em Po -
ra dy i wzo ry pism pro -
ce so wych, któ ra za wie ra 
miê dzy in ny mi: s³ow nik 
po jêæ pra wni czych, ad -
re sy wszy stkich pla có -
wek udzie laj¹cych po -
mo cy pra wnej, psy cho -
logi cz nej i rze czo wej dla ofiar prze mo cy na te re nie czte rech po wia tów
w pó³nocno - ws chod niej Pol sce (s¹dy, pro ku ra tu ra, po li cja, or ga ni za cje po -
zarz¹dowe, po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie, oœro d ki po mo cy spo³ecz nej),
lin ki do stron za wie raj¹cych od po wie dzi na ró ¿ ne py ta nia i pro ble my, tekst
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W Pol sce prze moc wo bec ko biet bywa uz na wa -
na za pry watn¹, we wnêtrzn¹ spra wê ro dzinn¹, któ ra
w du ¿ym sto p niu wy ni ka z po wo dów ist niej¹cych
pro ble mów z al ko ho lem, ale nie ty l ko. Wiê kszoœæ
spraw o sto so wa nie prze mo cy w ro dzi nie ni g dy nie
zna j du je swo je go fina³u w s¹dzie. Ze wzglê du na tak
zwan¹ zni kom¹ szko d li woœæ spo³eczn¹, wiê kszoœæ
z nich bywa doœæ czê sto uma rza na. Do wo dy, któ re
w in nych spra wach sta no wi¹ pod sta wê wszczê cia po -
stê po wa nia lub skie ro wa nia aktu oska r ¿e nia, w przy -
pa d ku prze mo cy wo bec ko biet ze stro ny mê ¿ czyzn
uz na wa ne s¹ za nie wy sta r czaj¹ce. Je œli jed nak uda je
siê do pro wa dziæ do po sta wie nia spra w cy prze mo cy
przed s¹dem, zwy kle za pa da wy rok ska zuj¹cy go na
naj ni ¿ szy wy miar kary, naj czê œciej w za wie sze niu. 



Pol skiej Ka r ty Praw Ofia ry, prze wod nik do usta wy o prze ciw dzia³aniu prze -
mo cy w ro dzi nie, wzo ry oko³o 25 pism pro ce so wych przy da t nych w do cho -
dze niu swo ich praw.

Sto wa rzy sze nie prze pro wa dzi³o ta k ¿e kurs dla me dia to rów s¹do wych,
wyda³o ulo t kê na te mat me dia cji jako spo so bu roz wi¹zy wa nia kon fli któw. 
Sto wa rzy sze nie za mie rza kon ty nu o waæ pro wa dze nie Pun ktu Wspa r cia dla
Ko biet Do œwia d czaj¹cych Prze mo cy oraz uru cho miæ Cen trum  Me dia cji, a ta k -
¿e po sze rzaæ dzia³al noœæ in fo r ma cyjn¹. Ska la i za kres pro wa dzo nych dzia³añ
bêd¹ za le ¿eæ od mo ¿ li wo œci fi nan so wych, ale ta k ¿e od po zy ska nia pra w ni ków.

Tytu³ pro je ktu: Da j my lu dziom lepsz¹ in fo r ma cjê
Pro jekt nr 14/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Cen trum In fo r ma cji Spo³ecz nej CIS w Prze my œlu
Prze myœl
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 39 848,00 z³

Sto wa rzy sze nie dzia³a na te re nie wo je wó dz twa pod kar pac kie go, pro -
wadz¹c Biu ro Po rad Oby wa te l skich w Prze my œlu od 1997 roku. Zgod nie z za -
sa da mi po rad ni c twa oby wate l skie go pra co w ni cy i wo lon ta riu sze biu ra udzie -
laj¹ bezp³at nych, bez stron nych, nie za le ¿ nych, po uf nych i po wszech nie do stê p -
nych po rad i in fo r ma cji. Po rad ni c twa udzie la siê w za kre sie: pra wa, praw
cz³owie ka i oby wa te la, odpo wie dzial no œci cy wi l nej, wska zy wa nia or ga ni za cji 
i urzê dów odpo wie dzia l nych za dan¹ sfe rê i us³ugi oraz sto so wa nia kry te riów
i prze pi sów urzê do wych nie zbêd nych do za³atwie nia spra wy klien ta. W ra -
mach pro je ktu udzie lo no 2864 po rad oby wa te l skich.

Pro wa dze nie Biu ra Po rad Oby wa te l skich zo sta³o w pro je kcie roz sze rzo ne
o cykl spo t kañ z przed stawi cie la mi lo ka l nych in sty tu cji i or ga ni za cji, któ re
maj¹ za za da nie wspie ra nie oby wa te li  i udzie la nie im po mo cy. Ce lem tych
spo t kañ by³o wza je m ne po zna nie siê in sty tu cji, a w re zu l ta cie – po wsta nie mi -
ni sie ci or ga ni za cji, któ ra by³aby w sta nie efe kty w nie wspó³pracowaæ przy
rozwi¹zywaniu sprawy konkretnego klienta.

Tytu³ pro je ktu: Znam pra wo – le piej ¿yjê – œwia d cze nie po rad spe cjali sty cz -
nych i pra wnych dla osób nie pe³no spra w nych
Pro jekt nr 15/OP/II
Be ne fi cjent: Elbl¹ska Rada Kon sul tacy j na Osób Nie pe³no spra w nych
Elbl¹g
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 93 469,96 z³

Ce lem pro je ktu by³o zwiê ksze nie do stê pu do po rad ni c twa spe cjali stycz ne -
go i pra wne go oso bom nie pe³no spra w nym i ich bli skim. Oprócz roz sze rze nia
za kre su us³ug dzia³aj¹cego pun ktu po rad ni cze go w Elbl¹gu (sie dzi bie or ga ni -
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za cji), pro jekt zak³ada³ utwo rze nie dwóch no wych pun któw po rad ni czych
w Pas³êku i Tol k mi c ku. Pun kty dzia³a³y w bu dyn kach miej sko- g min nych
oœro d ków po mo cy spo³ecz nej. Przy oka zji prac nad otwie ra niem pun któw rea -
li zo wa no po stu lat wspó³pra cy z w³ad za mi sa morz¹dowymi, instytucjami po -
mo cy spo³ecznej, innymi organizacjami pozarz¹dowymi.

Dzia³al noœæ pun któw po rad zo sta³a roz pro pago wa na w œro do wi skach da -
nej gmi ny, ta k ¿e  po przez spo t ka nia info rma cy j ne. Po rad udzie la li pra wni cy
i ap li kan ci s¹dowi. W su mie udzie lo no 3508 po rad spe cjali sty cz nych i pra w -
nych. Ponad to w ra mach pro je ktu wy da no 12 nu me rów mie siê cz ni ka „Ra zem
z Tob¹”, z po ra da mi prawnymi, skierowanymi do osób niepe³no spra w nych.

Tytu³ pro je ktu: Sta cjo na r ne po rad ni c two pra w ne dla osób dys krymi no wa nych 
ze wzglê du na orien ta cjê se ksu aln¹
Pro jekt nr 16/OP/II
Be ne fi cjent: Ka m pa nia Prze ciw Ho mo fo bii
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 36 260,00 z³

Od mo men tu swo je go po wsta nia w 2002 roku sto wa rzy sze nie za j mu je siê
udzie la niem po rad i wspa r cia, ta k ¿e pra wne go,  oso bom do œwia d czaj¹cym
dys kry mi na cji ze wzglê du na orien ta cjê se ksu aln¹. Dzia³al noœæ ta nie mia³a
jed nak do tej pory cha ra kte ru sy ste maty czne go i sku pia³a siê g³ów nie na
dzia³al no œci wy da w ni czej (ulo t ki, pla ka ty) oraz pro mo cji kon kre t nych za pi -
sów pra wnych. Pro jekt po zwo li³ na pro wa dze nie sta³ego, pra wne go po rad ni c -
twa sta cjo nar ne go na rzecz osób o orien ta cji in nej ni¿ hete rose ksua l na. Po rad
udzie la³o trzech pra wni ków, ta k ¿e tele fo ni cz nie i po przez In ter net. W ci¹gu
roku udzie lo no oko³o 350 po rad pra wnych. Or ga ni za cja za mie œci³a na swo jej
stro nie in ter ne to wej ko m pen dium wie dzy zwi¹za nej z pra wo da wstwem pol -
skim i uni j nym do tycz¹cym osób o od mien nej orien ta cji se ksu a l nej. Na stro nie 
www za mie sz czo no ta k ¿e od po wie dzi na naj czê œciej za da wa ne i naj isto tnie j -
sze za py ta nia pra w ne, z któ ry mi sty kaj¹ siê pra co w ni cy or ga ni za cji. Do da t ko -
wo, w ra mach pro je ktu, po wsta³ po rad nik „Sku te cz ne po rad ni c two pra w ne dla
osób ho mo-, bi- i trans seksu a l nych – aspe kty psy cho logi cz ne”, skie ro wa ny 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 pro je ktu: Po rad ni c two pra w ne i spe cja li sty czne dla nie wi do mych i s³a -
bo widz¹cych mie sz ka ñ ców wo je wó dz twa kuja wsko- pomor skie go
Pro jekt nr 17/OP/II
Be ne fi cjent: Pol ski Zwi¹zek Nie wi do mych Okrêg Kuja wsko- Pomo r ski
By d goszcz
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 30 000,00 z³

Or ga ni za cja zrze sza nie wi do mych i s³abo widz¹cych z re gio nu Kuja wsko-
 -Pomor skie go, w celu ich in te gra cji, reha bi li ta cji oraz ochro ny in te re sów za -
wo do wych i spo³ecz nych, a ta k ¿e prze ciw dzia³ania ich dys kry mi na cji i wy klu -
cze niu spo³ecz ne mu. Przy oka zji za j mo wa nia siê pro ble ma tyk¹ osób nie wi do -
mych or ga ni za cja prze ko na³a siê o bar dzo du ¿ych po trze bach tej gru py, je œli
cho dzi o wy ja œ nia nie spraw z za kre su pra wa. Ini cja ty wa pod jê ta w ra mach
Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” by³a pie r wszym pro je ktem or ga ni za cji w za -
kre sie do ra dz twa pra wne go. Zde cy do wa no siê na fo r mu³ê udzie la nia po rad
pra wnych przez ad wo ka ta z du ¿ym pra kty cz nym do œwia d cze niem pra wni -
czym i pra ktyk¹ s¹dow¹, po nie wa¿ wska zy wa³y na to po trze by po ten cja l nych
klien tów. W sie dzi bie zwi¹zku zo sta³ uru cho mio ny sta³y punkt udzie la nia po -
rad pra wnych, któ ry dzia³a³ przez okres re a li za cji pro je ktu. Udzie lo no 260
spe cjali sty cz nych po rad. Pra wni ka wspie ra li prze szko le ni wolontariusze. Po -
nad to raz na kwarta³ organizowano 4 szkolenia specjalistyczne dla liderów
œrodowiska niewidomych – przewodnicz¹cych kó³ powiatowych PZN.

Tytu³ pro je ktu: Po ra dy oby wa te l skie dla osób prze by waj¹cych w zak³adach
ka r nych oraz dla ich ro dzin
Pro jekt nr 18/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Cen trum In fo r ma cji Spo³ecz nej CIS
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 32 919,00 z³

DOBRA PRAKTYKA!

Ce lem pro je ktu by³o u³atwie nie do stê pu do po mo cy pra wnej oso bom prze -
by waj¹cym w zak³a d zie ka r nym oraz u³atwie nie pro ce su ich rea da p ta cji po je -
go opu sz cze niu. Dziê ki temu w d³u¿ szej per spe kty wie oso by te bêd¹ mog³y
osi¹g n¹æ sa mo dzie l noœæ ¿y ciow¹ i zmnie j szy siê ry zy ko ich po wro tu na dro gê
prze stê p stwa. Mo ¿ li woœæ uzy ska nia fa cho wej po ra dy pra wnej przez wiê Ÿ nia
jest szans¹ na wcze s ne ziden ty fi ko wa nie i roz wi¹ zanie jego pro ble mów, z któ -
ry mi mu sia³by siê zmie rzyæ po wyj œciu na wol noœæ. Jest to wiêc ro dzaj swo i -
stej pro fi la kty ki i za po bie ga nia po wro to wi do zak³adu ka r ne go. Z uwa gi na
du¿y wzrost li cz by osa dzo nych w osta t nich la tach z jed nej, a nie do bo ry ka dro -
we pra co w ni ków wiê zien ni c twa – z dru giej strony, pra co w ni cy po st peni ten cjar -
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ni s¹ tak obci¹¿eni prac¹, ¿e nie mog¹ w spo sób na le ¿y ty za j mo waæ siê indy -
widu al ny mi pro ble ma mi osa dzo nych. Po moc Biu ra Po rad Oby wa te l skich jest
wiêc nie zbêd na.

Pro jekt by³ kon -
ty nu acj¹ wcze œ nie j -
szych do œwia d czeñ
Biu ra Po rad Oby wa -
te l skich pro wa dzo -
ne go przez sto wa rzy -
sze nie. W fo r mie
eks pe ry men tu po rad -
ni c two pra w ne pro -
wa dzo ne by³o od
2002 roku w Zak³ad -
zie Ka r nym S³u¿e -
wiec. To po zwo li³o
po znaæ spe cy fi kê pra -
cy w œro do wi sku wiê -
zien nym i po twier -
dziæ  po trze bê pro wa -
dze nia tego typu po -
mo cy pra wnej.

Re a li za cja pro je ktu wy ma ga³a po ro zu mie nia siê i do brej wspó³pra cy ze
s³u¿b¹ wiê zienn¹. Sto wa rzy sze nie po przy go to wa niu i przed sta wie niu swo jej
ofe r ty, ne go cja cjach i pod pi sa niu po ro zu mieñ roz po czê³o wspó³pra cê z are -
szta mi œle d czy mi: Gro chów i Gro dzisk Ma zo wie cki, oraz na za sa dzie kon ty -
nu a cji z Zak³adem Ka r nym
S³u¿e wiec. Pie r wszym kro kiem
do uru cho mie nia po rad ni c twa
by³o prze pro wa dze nie pre zen ta -
cji ofe r ty Biu ra Po rad Oby wa te l -
skich (BPO), w któ rych udzia³
wziê li za rów no osa dze ni, jak
i wy cho wa w cy. Dy ¿u ry po rad ni -
cze od by wa³y siê cy kli cz nie,
dwa razy w mie si¹cu (Gro chów,
S³u¿e wiec) i raz w mie si¹cu
(Gro dzisk). Co dru gi dy ¿ur roz -
wie sza ne by³y na te re nie
zak³adów ka r nych pla ka ty i roz -
da wa ne ulotki przypominaj¹ce
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W tra kcie pro ce su po rad ni cze go osa -
dze ni po zna wa li swo je pra wa, jako oj co -
wie/ma t ki, mê ¿o wie/¿ony, jako mie sz ka ñ -
cy, jako u¿y tko w ni cy mie sz kañ, ale te¿ jako
oso by na by waj¹ce pra wa do zasi³ków, rent
czy w nie któ rych przy pa d kach do upra w -
nieñ pra co w ni czych. Do ra d cy wska zy wa li
na upra w nie nia, ale rów nie¿ mó wi li o obo -
wi¹zkach, któ rych wype³nie nie po zwo li na
egze k wo wa nie praw. St¹d te¿ mo ¿ na po -
wie dzieæ, i¿ w tra kcie re a li za cji Pro je ktu na -
stê pu je sto p nio we zwiê ksze nie do stê pu do
ko rzy sta nia z ist niej¹cych praw osobom
nie znaj¹cym ich albo ich nadu¿ywaj¹cych.

Biu ro Po rad Oby wa te l skich w Wa r sza wie jest pro -
wa dzo ne przez Sto wa rzy sze nie Cen trum In fo r ma cji
Spo ³ecz nej CIS, któ re uru cho mi³o pierwsz¹ tego typu
pla ców kê w Pol sce 1 li pca 1996 roku. Biu ro Po rad Oby -
wa te l skich jest nie za le¿n¹ in sty tucj¹ udzie laj¹c¹ po rad
oso bom bêd¹cym w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej. Mot to
Biu ra brzmi: Oby wa te le po ma gaj¹ oby wa te lom byæ oby wa te la -
mi. W ci¹gu 10 lat fun kcjo no wa nia z po mo cy Biu ra sko -
rzy sta³o ponad 35 ty siê cy osób. Biu ro udzie la po rad
w g³ów nej sie dzi bie w cen trum Wa r sza wy i oœmiu pun -
ktach lo ka l nych na te re nie Wa r sza wy i miej s co wo œci
pod wa r sza wskich. Biu ro jest cz³on kiem Zwi¹zku Biur
Po rad Oby wa te l skich. Obok sta³ego po rad ni c twa Sto -
wa rzy sze nie po dej mu je siê ta k ¿e re a li za cji pro gra mów
spe cjali sty cz nych. Na pod kre œle nie zas³ugu je dba³oœæ
o pro fe sjo na lizm œwia d czo nych przez Biu ro us³ug.



o po mo cy prawnej i o te r mi nach oraz miejscach dy¿urów. Zapisy na dy¿ury
pro wa dzi li wychowawcy. 

W okre sie re a li za cji pro je ktu (cze r wiec 2005 – maj 2006) udzie lo no 652
po ra dy, w tym w tra kcie dy ¿u rów w wiê zie niach – 479 po rad, tele fo ni cz nie
i li sto w nie – 110 po rad, ro dzi nom osa dzo nych – 50 po rad i oso bom po opu sz -
cze niu zak³adu ka r ne go – 30 po rad. Po ra da mi ob jê to 333 oso by. Wie le osób
(szcze gó l nie od by waj¹cych karê po zba wie nia wol no œci) ko rzy sta³o wiê cej ni¿ 
je den raz z po ra dy, zg³aszaj¹c siê do do ra d ców BPO z ró ¿ nym pro ble ma mi.
Naj wiê cej z nich do ty czy³o kwe stii mie sz ka nio wych, spraw tocz¹cych siê
przed s¹dem i urzê dem prze ciw osa dzo nym, od by wa niem kary przez osa dzo -
nych, pro b le mów fi nan so wych, g³ów nie d³ugów, opie ki nad dzie æ mi, roz wo du.

Wie lu osa dzo nych mia³o zbyt ma³o in fo r ma cji, aby do ra d cy mo gli roz po z -
naæ pra wid³owo spra wê (na przyk³ad nie wiedz¹, kto jest w³aœci cie lem lo ka lu,
w któ rym byli na je m ca mi, czy spra wa o roz wód by³a od da lo na czy za wie szo -
na), a ich sy tu a cja unie mo ¿ li wia³a b¹dŸ utrud nia³a zdo by cie przez nich sa -
mych tych in fo r ma cji. St¹d do ra d cy mu sie li sami w kon ta kcie z urzê da mi czy
s¹dami zdo by waæ nie zbêd ne in fo r ma cje. Do da t ko wo do ra d cy mu sie li ta k ¿e
byæ przy go to wa ni na ró ¿ ne ni¿ w œro do wi sku wol no œcio wym re a kcje osób
osa dzo nych, st¹d do ra dz two pra w ne w wiê zie niach by³o pro wa dzo ne przez
doœwiadczonych i przygotowanych doradców, którzy od lat wspó³pracuj¹ ze
stowarzyszeniem.

Po rad ni c two pro wa dzo ne w zak³adach ka r nych spo t ka³o siê z du ¿ym zain -
tere so wa niem osa dzo nych, a ta k ¿e z przy chy l no œci¹ w³adz wiê zien nych. Pod
ko niec re a li za cji pro je ktu dy re k cja AŒ Gro chów za pro po no wa³a sta³e prze pu -
stki dla do ra d ców Biu ra Po rad Oby wa te l skich, a wszy stkie wiê zie nia s¹ zain -
tere so wa ne dalsz¹ wspó³prac¹. Jest to w du ¿ej mie rze zas³ug¹ d³ugo le t nich do -
œwia d czeñ i pro fe sjo nali zmu do ra d ców, a ta k ¿e ich du ¿e go zaan ga ¿o wa nia
w pra cê na rzecz osa dzo nych. Sto wa rzy sze nie przed sta wi³o rów nie¿ spra wo z -
da nie ze swo jej dzia³al no œci na rzecz osa dzo nych w Mi ni ste r stwie Spra wied li -
wo œci, a ra port o pro ble mach zg³asza nych w tra kcie do ra dz twa przedstawi³o
Radzie G³ównej do Spraw Spo³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy
Ministrze Sprawiedliwoœci. 

Po zy ty w ne opi nie na te mat pro wa dzo ne go po rad ni c twa, chêæ kon ty nu a cji
wspó³pra cy ze stro ny zak³adów ka r nych po wo duj¹, ¿e BPO za mie rza kon ty -
nu o waæ po rad ni c two w wiê zie niach, choæ jego za kres i ska la za le¿¹ od œro d -
ków fi nan so wych, nie zbêd nych na op³ace nie do œwia d czo nych do ra d ców i ich
do ja z dów do zak³adów ka r nych oraz ko rzy sta nie z sy ste mu info rma cyj ne go
za wa r te go w prze no œ nym ko m pu te rze za bie ra nym przez do ra d ców na dy ¿u ry.
Sto wa rzy sze nie ju¿ pod jê³o sta ra nia w celu po zy ska nia nie zbêd nych œro d ków,
a do da t ko wo ta k ¿e prze ka za³o do œwia d cze nia z re a li za cji projektu innym biu -
rom porad obywatelskich, aby umo¿liwiæ im ewentualne podjêcie podobnych
dzia³añ na swoim terenie.
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Tytu³ pro je ktu: Œwiat³y do ra d ca œwiat³em oby wa te la, œwiat³y oby wa tel
œwiat³em spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go
Pro jekt nr 19/OP/II
Be ne fi cjent: Zwi¹zek Biur Po rad Oby wa te l skich
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 91 575,00 z³

Ce lem pro je ktu by³o pod nie sie nie ja ko œci udzie la nych po rad po przez
wzmo c nie nie mery to ry cz ne pra co w ni ków sie ci biur po rad oby wa te l skich
(BPO), któ re zrze szo ne s¹ w Zwi¹zku Biur Porad Oby wa te l skich (ZBPO). 

Wpro wa dzo no zmia ny w pro gra mach szko le nio wych or ga ni za cji, do sto -
so wuj¹c je do zmian w sy ste mie udzie la nia po rad w biu rach po rad oby wa te l -
skich. Odby³o siê sze reg spo t kañ tre ne r skich, po œwiê co nych pra cy nad zmia -
na mi pro gra mo wy mi. Wy ni ki prac ze spo³u tre ne rów zo sta³y za pre zen towa ne
i po zy ty w nie przy jê te przez kie ro w ni ków biur. Opra co wa no miê dzy innymi
de fi ni cje i za kre sy po rad ni c twa – od dzie lo no po rad ni c two oby wa te l skie od
dzia³al no œci info rma cy j nej oraz okre œlo no dzie dzi ny, któ rych do tycz¹. Na stê -
p nym za da niem by³o upo wsze ch nie nie wpro wa dzo nych zmian w systemie
udzielania porad poszczególnych biur,  tak aby zachowaæ jednolitoœæ dzia³añ
ca³ej sieci. 

Do ko na no aktu a li za cji baz da nych oraz wy da wa nych przez ZBPO pu b li -
ka cji dla do ra d ców sie ci. In fo r ma cje za mie sz czo no ta k ¿e na stro nie in ter ne to -
wej ZBPO. Wed³ug zwe ryfi ko wa nych pro gra mów zor gani zo wa no i prze pro -
wa dzo no szko le nia dla pra co w ni ków biur po rad oby wa te l skich z te re nu ca³ego 
kra ju. By³y to szko le nia za rów no dla do ra d ców oraz wo lon ta riu szy, któ rzy od
nie da w na roz po czê li swoj¹ wspó³pra cê z biu ra mi po rad, jak i do œwia d czo nych 
pra co w ni ków sie ci, któ rzy mie li mo ¿ li woœæ na by cia no wych ko m pe ten cji. Za -
kres te ma ty cz ny za awan so wa nych szko leñ do ty czy³ na stê puj¹cej pro ble ma ty -
ki: „Oby wa tel a in sty tu cja”, „Mie sz ka nia”, „Ube z pie cze nia spo³ecz ne”, „Pra -
ca”, „Bez ro bo cie”, „Ro dzi na”, „Po moc spo³ecz na”. Ponad to odby³o siê szko -
le nie dla kie ro w ni ków biur na te mat mo ty wo wa nia i wspierania pracowników
biur. W spotkaniach i szkoleniach wziê³o udzia³ w sumie 124 pracowników
i wolontariuszy z biur porad obywatelskich z ca³ego kraju.

Tytu³ pro je ktu: Biu ro Po rad Oby wa te l skich w Ki je wie Kró le wskim
Pro jekt nr 21/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmi ny Ki je wo Kró le wskie
Ki je wo Kró le wskie
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 25 426,20 z³

Pro jekt zak³ada³ utwo rze nie Biu ra Po rad Oby wa te l skich (BPO) na te re nie
Ki je wa Kró le wskie go. Po przez udzie la nie po rad klien tom, któ rzy zwróc¹ siê
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z proœb¹ o wy ja œ nie nia kwe stii pra wnych, sto wa rzy sze nie chce wspie raæ i bu -
do waæ potencja³ obywatelski gminy. 

Pra co w ni cy nowo po wsta³ego biu ra zo sta li prze szko le ni w Zwi¹zku Biur
Po rad Oby wa te l skich w pro ce du rach i stan dar dach obo wi¹zuj¹cych w sie ci
biur. Biu ro w Ki je wie Kró le wskim ma swoj¹ sie dzi bê siê w po mie sz cze niu
udo stê p nio nym przez Urz¹d Gmi ny. Zo sta³o wy po sa ¿o ne w pod sta wo wy
sprzêt biu ro wy: ko m pu ter z do stê pem do in ter ne tu, te le fon z au to ma tyczn¹ se -
kre tark¹. Klien ci Biu ra ko rzy sta li z po rad oso bi œcie, poczt¹, tele fo ni cz nie, fa k -
sem oraz przez In ter net. Pra co w ni cy BPO, przy po mo cy bazy aktów pra w -
nych, in fo r ma cji z ofi cja l nych stron in ter ne to wych in sty tu cji i or ga ni za cji
b¹dŸ do da t ko wych kon su l ta cji ze spe cja li sta mi, do sta r cza li klien tom in fo r ma -
cji po trze b nej do samo dzie l ne go roz wi¹za nia spra wy. Udzie lo no 215 po rad.
Pod sta wow¹ gru pê od bio r ców projektu stanowi³y osoby ubogie, zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym lub marginalizacj¹, bezrobotne, mieszkañcy
osiedli popegeerowskich. 

Pro mo cja pro je ktu od by wa³a siê przez opra co wa nie i kol por to wa nie fo l de -
rów info rma cy j nych i pla ka tów, za mie sz cza ne ar ty ku³y w pra sie lo ka l nej oraz
og³osze nia, a ta k ¿e prze ka zy wa nie in fo r ma cji i nowo po wsta³ej ini cja ty wie na
ze bra niach wiejskich i  poprzez okólniki wiejskie.

Tytu³ pro je ktu: Stu den cka po rad nia pra w na
Pro jekt nr 22/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Spo³ecz nej i Pra wnej „Ius et ra tio”
Szcze cin
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 12 610,00 z³

Stu den cka Po rad nia Pra w na na Uni wer sy te cie Szcze ci ñ skim po wsta³a
z ini cja ty wy stu den tów i dzia³a od 2001 roku. Od 2004 roku fun kcjo nu je pod
egid¹ sto wa rzy sze nia „Ius et ra tio”, któ re go ce lem jest wspomaganie dzia³añ
poradni.

Ce lem po rad ni jest udzie la nie nie odp³at nych, pro fe sjo nal nych po rad pra w -
nych oso bom nie za mo ¿ nym przez stu den tów Wy dzia³u Pra wa. Po ra dy œwia d -
czo ne s¹ w fo r mie wy da wa nych opi nii pra wnych spra w dza nych pod wzglê -
dem mery to ry cz nym przez opie ku nów na uko wych, bêd¹cych pra cow ni ka mi
ucze l ni. W cza sie trwa nia pro je ktu, w roku aka de mi c kim 2005–2006, udzie lo -
no 621 po rad pra wnych.

Aby po sze rzyæ dzia³ania po rad ni, sto wa rzy sze nie po sta no wi³o w ra mach
pro je ktu prze pro wa dziæ szko le nia dla stu den tów. Szko le nia do ty czy³y ta kich
za gad nieñ jak pra ca z klien tem, wa r szta ty do tycz¹ce stro ny psy cho logi cz nej
wspó³pra cy z klien ta mi, a ta k ¿e za jêæ mery to ry cz nych z za kre su pra wa, pro -
wa dzo nych przez pra wni ków pra kty ków. W ra mach pro je ktu wy da no ta k ¿e
in fo r ma tor o Studenckiej Poradni Prawnej, dystrybuowany wœród klientów.
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Tytu³ pro je ktu: Pra wni cy bez gra nic
Pro jekt nr 23/OP/II
Be ne fi cjent: Pol skie Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Pra wnej
Wa r sza wa
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 88 750,00 z³

Pro jekt rea li zo wa ny by³ we wspó³dzia³aniu dwóch or ga ni za cji: Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Edu ka cji Pra wnej i He l si ñ skiej Fun da cji Praw Cz³owieka.

Ce lem pro je ktu by³o za pe w nie nie cu dzo zie m com, ubie gaj¹cym siê o na -
da nie sta tu su uchod Ÿcy, mo ¿ li wo œci sku te cz ne go ko rzy sta nia z ich praw w tra k -
cie po stê po wa nia o na da nie sta tu su ucho dŸ cy.

Pro jekt sku pia³ siê na za pe w nie niu kom p le kso wej po mo cy pra wnej oso -
bom ubie gaj¹cym siê w Pol sce o na da nie sta tu su ucho dŸ cy. Opra co wa no i wy -
da no in fo r ma tor na te mat praw przys³uguj¹cych cu dzo zie m com w pro ce du rze
o na da nie sta tu su ucho dŸ cy, prze pro wa dzo no szko le nia na te mat praw i obo -
wi¹zków cu dzo zie m ców w tej pro ce du rze, pro wa dzo no po rad ni c two pra w ne.
Po rad ni c two to mia³o cha ra kter wie lo eta po wy – od wstê p nej po ra dy, któ ra
obe j mo wa³a sporz¹dza nie pro s tych pism, przy go to wa nie do wy wia du sta tu so -
we go (ele men tu pro ce du ry o na da nie sta tu su ucho dŸ cy), po przez sporz¹dza nie 
pism procesowych (odwo³añ, skarg do s¹du), a¿ po prowadzenie danej sprawy
poprzez przyjêcie pe³nomocnictwa s¹dowego.

Dzia³ania po rad ni cze po dej mo wa ne w ra mach pro je ktu by³y pro wa dzo ne
w Wa r sza wie oraz w oœro d kach dla ucho dŸ ców,  w ró ¿ nych, czê sto ma³ych
miej s co wo œciach, roz mie sz czo nych na te re nie wo je wództw: mazo wie c kie go,
pod la skie go oraz lu be l skie go. Udzielono 944 porad i informacji prawnych.

Tytu³ pro je ktu: Re gio na l ny oœro dek spo³ecz no- zawo do wy i oby wa te l ski
Pro jekt nr 24/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Po mo cy Bli Ÿ nie mu im. Bra ta Kry sty na
Go rzów Wlkp.
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 33 000,00 z³

W ra mach pro je ktu przy Cen trum Cha ryta ty w nym, pro wa dzo nym przez
sto wa rzy sze nie, po wsta³ Re gio na l ny Oœro dek Spo³ecz no- Zawo do wy i Oby -
wa te l ski. Jego za da niem  by³o udzie l nie bezp³at nych po rad oby wa te l skich,
skie ro wa nych do osób wy klu czo nych spo³ecz nie: bez do mnych i bez ro bo t -
nych. Po wy po sa ¿e niu biu ra otwa r to punkt po rad i pro wa dzo no do ra dz two
psy cho spo³ecz ne i pra w ne. Do da t ko wo prze pro wa dza no szko le nia dla osób
wykluczonych i zagro¿onych wykluczeniem w celu ich aktywizacji na rynku
pracy.

Wiê kszo œci po rad, do tycz¹cych spraw: urzê do wych, spo³ecz nych, za wo -
do wych,  a ta k ¿e pra wnych, udzie la li za trud nie ni w oœro d ku do ra d cy. Li cz ba
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po rad siê g nê³a 698. W przy pa d kach trud nie j szych, kie dy ist nia³a po trze ba in -
ter we ncji wykwa lifi kowa ne go pra wni ka, do ra d cy oœro d ka wy po sa ¿a li klien -
tów w spe cja l ne skie ro wa nie do kan ce la rii pra wnej. Z oœro d kiem wspó³pra cê
pod jê³o bo wiem szeœæ go rzo wskich kan ce la rii pra wni czych, któ re na za sa dzie
wo lon ta ria tu udzie la³y klien tom oœro d ka wyspe cjali zo wa nych po rad pra -
wnych. Udzie lo no 65 takich specjalistycznych porad prawnych. Inicjatywa
zosta³a objêta patronatem  premiera RP.

Tytu³ pro je ktu: Moje pra wo na wyci¹gniê cie rêki
Pro jekt nr 25/OP/II
Be ne fi cjent: Sto wa rzy sze nie Po mo cy Wza je mnej „Byæ Ra zem”
Cie szyn
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 31 700,00 z³

DOBRA PRAKTYKA!

Sto wa rzy sze nie Po -
mo cy Wza je mnej „Byæ
Ra zem” – to do œwia d -
czo na or ga ni za cja po -
zarz¹dowa, któ ra nie sie
wszech stronn¹ po moc
oso bom zna j duj¹cym siê 
na ma r gi ne sie ¿y cia
spo³ecz ne go. Ofe ru je
wspa r cie do ra Ÿ ne i sta -
cjo na r ne prze de wszy -
stkim bez do mnym, bez -
ro bo t nym, sa mo tnym
ma t kom, oso bom uza le -
¿ nio nym oraz ich ro dzi -
nom. Dzia³ania ad re su je
g³ów nie do mie sz ka ñ -
ców Cie szy na (bli sko 37 
ty siê cy mie sz ka ñ ców)
i oko lic, ale po dej mu je
ta k ¿e dzia³ania ogól no -
po l skie, jest na przyk³ad
orga ni za to rem ogól no -
po l skie go Fe sti wa lu
Sztu ki Bezdomnej.
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Sto wa rzy sze nie Po mo cy Wza je mnej „Byæ Ra -
zem” za³o¿o ne zo sta³o w 1996 roku przez gru pê
m³odych psy cho lo gów, pe da go gów, te ra pe u tów,
pra wni ków i stu den tów, by nieœæ po moc oso bom
zna j duj¹cym siê w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej i ma te -
ria l nej. Sto wa rzy sze nie na te re nie Cie szy na pro wa dzi 
obe c nie: Cen trum Pro fi la kty ki Edu ka cji i Te ra pii
„Kon takt” ofe ruj¹ce po moc psy cho lo giczn¹, praw -
n¹, gru py te ra pii za jê cio wej, gru py wspa r cia dla osób
indy widu a l nych i ca³ych ro dzin, ho stel dla ko biet
i dzie ci – ofiar prze mo cy i in nych prze stêpstw, Cen -
trum Edu ka cji So cja l nej wraz z trze ma Do ma mi
Wspól not dla osób bez do mnych. Trwaj¹ ta k ¿e przy -
go to wa nia do uru cho mie nia Domu Ma t ki i Dzie cka,
przed siê bio r stwa socjal no-edu kacyj ne go oraz spó³-
 dzielni so cja l nych. Ze Sto wa rzy sze niem zwi¹zane
jest ta k ¿e Cen trum Wo lon ta ria tu, w ra mach któ re go
na sta³e pra cu je ponad 100 wo lon ta riu szy. Sto wa rzy -
sze nie wspó³pra cu je ta k ¿e œci œle z sa morz¹dem
gmin nym, re a li zuj¹c w ra mach dzia³al no œci sta tu to -
wej za da nia z za kre su po mo cy spo³ecz nej po wie rza -
ne przez gmi nê. 



Pro jekt by³ na tu raln¹ kon ty nu acj¹ dzia ³añ sto wa rzy sze nia i od po wie dzi¹
na po trze by osób, któ rym ono na co dzieñ po ma ga. S¹ to g³ów nie bez do m ni
i bez ro bo t ni, któ rzy w wie lu przy pa d kach po pa daj¹ w kon flikt z pra wem. Roz -
wi¹za nie pro ble mów tych osób wy ma ga zna jo mo œci pra wa, któ rej te oso by nie 
maj¹, co wiê cej, z regu³y uni kaj¹ kon ta któw z urzê da mi czy s¹dami, a ich sy tu -
a cja ma te ria l na i ¿y cio wa unie mo ¿ li wia  sko rzy sta nie z p³at nej po mo cy pra -
wnej. Sta³a, bez p³at na po moc pra w na by³a nie zbêd nym uzu pe³nie niem œwia d -
czo nej przez Sto wa rzy sze nie po mo cy psy cho logi cz nej, tera peu ty cz nej
i so cja l nej.

Ce lem pro je ktu by³o prze de wszy stkim zwiê ksze nie do stê pu do bezp³at nej 
po mo cy pra wnej osób w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej i ma te ria l nej, a ta k ¿e zwiê -
ksze nie ich œwia do mo œci pra wnej. Klu czem do po wo dze nia re a li za cji pro je ktu 
by³o prze³ama nie nie chê ci osób bez do mnych, bez ro bo t nych do kon ta któw
z pra wni ka mi. Wiedz¹c o tym, sto wa rzy sze nie za dba³o o sze rok¹, przy stêpn¹
in fo r ma cjê o tym, jak i w czym mo¿e im po móc pra wnik. Zor ga ni zo wa³o spo t -
ka nia info rma cy j ne ad re so wa ne nie ty l ko do po ten cja l nych od bio r ców po mo -
cy, ale rów nie¿ do tych, któ rzy na co dzieñ z ta ki mi oso ba mi pra cuj¹: wo lon ta -
riu szy i pra co w ni ków Mie j skie go Oœro d ka Po mo cy Spo³ecz nej. Sto wa rzy sze -
nie zor ga ni zo wa³o ta k ¿e wa r szta ty pra w ne skie ro wa ne do osób bez do mnych,
a prze de wszy stkim przy go to wa³o bar dzo prost¹, czy teln¹ ulo t kê in fo r muj¹c¹
o tym, jak i w ja kim za kre sie mo ¿ na uzy skaæ po moc prawn¹. Ulo t ka, w nak³ad -
zie 1000 eg zem p la rzy, by³a dys try buo wa na przez wo lon ta riu szy, pra co w ni -
ków po mo cy spo³ecz nej i in nych s³u¿b pu b li cz nych, a ta k ¿e pra co w ni ków sto -
wa rzy sze nia i mie sz ka ñ ców Do mów Wspól no ty. Uzu pe³nie niem ulo t ki by³y
pla ka ty in fo r muj¹ce o mo ¿ li wo œci uzyskania pomocy prawnej.

Po ra dy pra w ne udzie la ne by³y trzy razy w tygo dniu w cza sie sta³ych,
dwu- trzy go dzin nych dy ¿u rów pra wni ków w sie dzi bie sto wa rzy sze nia i jed no -
cze œ nie Cen trum Pro fi la kty ki Edu ka cji i Te ra pii „Kon takt”. Oso by zain tere so -
wa ne po moc¹ prawn¹ mog³y siê zg³aszaæ oso bi œcie lub tele fo ni cz nie. Sto wa -
rzy sze nie uru cho mi³o dy ¿ur tele fo ni cz ny, w tra kcie któ re go oso ba za tru d nio na 
w ra mach sta ¿u fi nan sowa -
ne go przez Po wia to wy
Urz¹d Pra cy, po uprzed nim
prze szko le niu, do ko ny wa³a
wstê p ne go roz po zna nia
spraw, z któ ry mi zg³asza li
siê dzwo ni¹cy, i kie ro wa³a
te osoby – wedle roz po zna -
nia – do prawnika b¹dŸ
psychologa czy te¿ doradcy
zawodowego.
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Du¿a czêœæ spraw, z któ ry mi zg³asza li siê
bez do m ni, nie wy ma ga³a in ter we ncji s¹do wej,
lecz pod jê cia od po wied nich dzia³añ przez
w³aœci we urzê dy. Za ufa nie, któ re przez 10 lat
dzia³al no œci zdo by³o Sto wa rzy sze nie, po ma ga³o 
w kon ta ktach z urzêd ni ka mi i po zwa la³o w mia -
rê szy b ko roz wi¹zy waæ tego typu pro ble my.



Po rad pra wnych udzie la ³y trzy oso by, dwóch pra w ni ków i jed na stu den tka
pra wa. W okre sie re a li za cji pro je ktu (cze r wiec 2005 – ma rzec 2006) udzie li li
oni ³¹cz nie 791 po rad dla 687 osób, w wiê kszo œci (520 osób) mie sz ka ñ ców
Cie szy na. Pod sta wo we kwe stie, któ rych do ty czy³y po ra dy, to: roz wo dy, ali -
men ty, po dzia³y maj¹tku, se pa ra cje, eks mi sje, spa d ki, prze moc w ro dzi nie
i usta le nie oj co stwa. Po moc pra w na po le ga³a prze de wszy stkim na wy ja œ nie -
niu oso bie z niej ko rzy staj¹cej, jaki jest stan pra w ny spra wy, z któr¹ siê zg³asza 
po po moc, i jaka jest sy tu a cja tej oso by w œwie t le pra wa. Zain tere so wa ny
otrzy my wa³ rów nie¿ in fo r ma cjê o da l szym po stê po wa niu w spra wie, o tym
gdzie na le ¿y siê zg³osiæ, co przy go to waæ. Pra wni cy po ma ga li ta k ¿e pi saæ pi s -
ma do urzê dów lub pi s ma pro ce so we, po ma ga li w kon ta ktach z urzê da mi
i s¹dami, w rza d kich przy pa d kach re pre zen towa li swo ich klien tów w s¹dzie.

Sto wa rzy sze nie, a prze de wszy stkim ko rzy staj¹cy z us³ug pra wni ków,
uwa ¿aj¹, ¿e po moc pra w na w ta kiej fo r mie spra w dza siê i jest dla wiê kszo œci
ko rzy staj¹cych je dyn¹ do stêpn¹ form¹ po mo cy pra wnej. Dziê ki re a li za cji pro -
je ktu wzros³o zain tere so wa nie ko rzy sta niem z tej fo r my wspa r cia w œro do wi -
skach osób po trze buj¹cych po mo cy pra wnej, nie ty l ko bez do mnych. Dla te go
te¿ sto wa rzy sze nie za mie rza kon ty nu o waæ dy ¿u ry pra wni ków po za ko ñ cze niu 
fi nan so wa nia z Pro gra mu „Oby wa tel i Prawo”, szukaj¹c wsparcia fi nan so we -
go w samorz¹dach (miasta i powiatu).

Tytu³ pro je ktu: Info rma ty za cja Stu den c kiej Po rad ni Pra wnej
Pro jekt nr 26/OP/II
Be ne fi cjent: Uni we r sy tet Œl¹ski – Stu den cka Po rad nia Pra w na 
Ka to wi ce
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 6930,00 z³

Pro jekt zak³ada³ wy po sa ¿e nie Stu den c kiej Po rad ni Pra wnej, dzia³aj¹cej na 
Uni wer sy te cie Œl¹skim, w spe cja li sty czny pro gram kom pu te ro wy, któ ry
uspra w ni³by pra cê po rad ni i przy spie szy³ wydawanie orzeczeñ.

Stu den cka Po rad nia Pra w na na Uni wer sy te cie Œl¹skim, dzia³aj¹ca od 2001 
roku, na sta wio na jest na edu ka cjê stu den tów w pra kty cz nym sto so wa niu pra -
wa oraz w dzie dzi nie kon ta ktu z klien tem. Opi nia pra w na udzie la na jest pi se m -
nie po uprzed nim za twier dze niu przez opie ku na na uko we go – pra co w ni ka
uni wer sy te tu. Dzia³al noœæ w SPP ma umo ¿ li wiæ stu den tom na ukê w wy mia rze 
pra kty cz nym, a jed no cze œ nie uw ra ¿ li wiæ stu den ta – przysz³ego pra wni ka – na
pro ble my lu dzi ubo gich. Efe ktem wo lon ta ria tu jest po moc oso bom po trze -
buj¹cym, któ re uzy skuj¹ po ra dê prawn¹. W okre sie trwa nia pro je ktu stu den ci
z Uni wer sy te tu Œl¹skie go udzie li li 1050 po rad i in fo r ma cji prawnych.
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Tytu³ pro je ktu: Pod wspó l nym nie bem – pro jekt wspa r cia oby wate l skie go
mnie j szo œci et ni cz nych i na ro do wych na Pod ka r pa ciu
Pro jekt nr 27/OP/II
Be ne fi cjent: Cen trum Wspie ra nia Or ga ni za cji Po zarz¹do wych
Rze szów
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 30 500,00 z³

Ce lem pro je ktu by³o stwo rze nie sy ste mu in fo r ma cji i po rad ni c twa oby -
wate l skie go dla przed sta wi cie li mnie j szo œci na ro do wych i et ni cz nych na te re -
nie Pod ka r pa cia. W ra mach pro je ktu utwo rzo no sieæ pun któw do ra dz twa oby -
wate l skie go, w któ rych przed sta wi cie le mnie j szo œci mo gli uzy skaæ po moc
pra wno-o by wa telsk¹. Pro jekt skie ro wa ny by³o do £em ków, Ro mów oraz
Ukra i ñ ców. W sze œciu gmi nach wo je wó dz twa pod kar pac kie go, cha ra kte ry -
zuj¹cych siê naj wiê kszym na sy ce niem sku pi ska mi mnie j szo œci na ro do wych
i et nicznych, utwo rzo no szeœæ pun któw do ra dz twa oby wate l skie go. Opie kê fo r -
maln¹ i me ry to ryczn¹ nad ka ¿ dym z nich spra wo wa³o Rze szo wskie Biu ro Po -
rad Oby wa te l skich. Do pra cy w pun ktach zaan ga ¿o wa no prze szko lo nych do -
ra d ców, ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem osób re pre zen tuj¹cych po szcze gó l -
ne mnie j szo œci. Ponad to do po rad ni c twa w³¹czo no wo lon ta riu szy – stu den tów
osta t nich lat pra wa i in nych kie run ków, w po ro zu mie niu z Uni wer sy te tem
Rze szo wskim. Wy bra na ka dra mery to ry cz na wziê³a udzia³ w cy klu szko leñ
przy go to wuj¹cych ich do spra w ne go i kom pe tent ne go œwia d cze nia po mo cy
oso bom po trze buj¹cym. W pun ktach do ra dz twa udzie lo no ³¹cz nie ponad 500
porad obywatelskich.

Tytu³ pro je ktu: Ka ¿ dy ma pra wo do bezp³at nej po mo cy pra wnej
Pro jekt nr 28/OP/II
Be ne fi cjent: Bra c two M³od zie ¿y Pra wos³aw nej w Pol sce
Bia³ystok
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 12 226,00 z³

Ko³o Pra w ne Bra c twa M³od zie ¿y Pra wos³aw nej dzia³a od 2002 roku.
Wspó³pra cu je przy tym z Wy dzia³em Pra wa Uni wer sy te tu w Bia³ym sto ku.
Pro jekt, zrea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”, po zwo li³ sto -
wa rzy sze niu na zwiê ksze nie za kre su pro wa dzo ne go po rad ni c twa i czê st sze
przy j mo wa nie klien tów. Pun kty po rad pra wnych mie œci³y siê w Bia³ym sto ku
i w Bie l sku Pod la skim. Us³ugi pun któw kie ro wa no do spo³ecz no œci lo ka l nej,
a w szcze gó l no œci do osób zna j duj¹cych siê w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej (ro -
dzi ny wie lo dzie t ne, ko bie ty sa mo t nie wy cho wuj¹ce dzie ci, wiê Ÿ nio wie). Inte -
re san ta mi w pun kcie byli ta k ¿e przed sta wi cie le mnie j szo œci na ro do wych i wy -
zna nio wych, za mie sz kuj¹cy re gion pó³nocno - ws chod niej Pol ski. W pun kcie
po rad do ra dztwem za j mo wa li siê, obok ab so l wen tów pra wa i ap li kan tów,
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studen ci-wo lonta riu sze. Spe cy fik¹ tu te j sze go po rad ni c twa jest pro wa dze nie
do ra dz twa w spo sób jak naj bar dziej przy ja z ny dla klien ta; obok sporz¹dza nia
pi se mnych uza sad nieñ, wnio sków i po zwów doradcy staraj¹ siê w przystêpny
sposób przybli¿yæ klientowi dany problem prawny. W ramach projektu re a -
lizo wa ne go z Programu „Obywatel i Prawo” udzielono 1392 porady prawne.

Tytu³ pro je ktu: Oso ba nie pe³no spra w na pe³no pra w nym cz³on kiem spo³ecze ñ stwa
Pro jekt nr 29/OP/II
Be ne fi cjent: Wroc³awski Se j mik Osób Nie pe³no spra w nych
Wroc³aw
Kwo ta do ta cji przy zna nej: 19 414,84 z³

Wroc³awski Se j mik Osób Nie pe³no spra w nych pro wa dzi dzia³al noœæ infor -
macyj no-po rad nicz¹ od 1995 roku w ra mach Oœro d ka In fo r ma cji Osób Nie -
pe³no spra w nych. W toku re a li za cji pro je ktu pro wa dzo no bezp³atne po rad ni c -
two pra w ne, œwia d czo ne przez ra d cê pra wne go. Kon takt z pra wni kiem by³
mo ¿ li wy po przez oso bi ste wi zy ty, drog¹ te le fo niczn¹ lub ko re spon den cyjn¹,
tra dy cyjn¹ i po cztê ele ktro niczn¹. Spra wy do ty czy³y prze de wszy stkim kwe -
stii so cja l nych, zwi¹za nych z orzecznictwem dotycz¹cym niepe³nosprawnoœci 
itp. Udzielono 367 porad.

Na stro nie in ter ne to wej WSON uru cho mio no spe cjaln¹ pod stro nê po rad
pra wnych. Sto wa rzy sze nie zor ga ni zo wa³o ta k ¿e sze reg spo t kañ szko le nio wo-
-in for macy j nych, skie ro wa nych do: ucz niów nie pe³no spra w nych, s³ucha czy
szkó³ przy go to wuj¹cych siê do pra cy w œro do wi sku osób nie pe³no spra w nych,
pra co w ni ków sa morz¹dów lo ka l nych, ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem pra -
co w ni ków oœwia ty i po mo cy spo³ecz nej. Te ma tem szko leñ by³y obo wi¹zuj¹ce 
pra wa do tycz¹ce osób nie pe³no spra w nych oraz wpro wa dza ne zmia ny w pra -
wie, a ta k ¿e in fo r ma cja o rozwi¹zaniach prawnych dotycz¹cych osób nie -
pe³nosprawnych w zapisach prawa miêdzynarodowego. 
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Ja cek Ku charc zyk
Dy re ktor Pro gra mo wy In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych

Rada Eks pert ów – cele i re aliz acja

Przy go to wuj¹c kon ce pcjê dru giej edy cji Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”,
uz na no, ¿e oprócz kon ty nu a cji bez po œred nie go, fi nan so we go wspa r cia or ga ni -
za cji po zarz¹do wych w po sta ci kon ku r su gran to we go, w ra mach pro gra mu na -
le ¿y podj¹æ pra ce ba da w cze, któ rych re zu l ta tem bê dzie przy go to wa nie re ko -
men da cji i pro po zy cji roz wi¹zañ sy ste mo wych w za kre sie zwiê ksza nia do stê -
pu oby wa te li do po mo cy pra wnej w Pol sce. Po sta no wio no, ¿e pra ca mi tymi
za j mie siê nowe, wyspe cjali zo wa ne cia³o opi nio twó r cze – sta no wi¹ce ro dzaj
nie zale ¿ ne go thin k - tan ku – Rada Eks per tów Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”.
Po wsta nie Rady w zna cz nym sto p niu roz sze rzy³o za kres dzia³ania Pro gra mu,
po zwa laj¹c miê dzy in ny mi na w³¹cze nie siê do pu b li cz nej de ba ty nad usta wo -
wym ure gu lo wa niem po rad ni c twa pra wne go w Pol sce, a ta k ¿e na wy pra co wa -
nie wspó l ne go sta no wi ska wo bec pro po zy cji i po stu la tów zg³asza nych w tej
kwe stii przez ró ¿ ne œro do wi ska.

Ogro mnym atu tem rady, gwa ran tuj¹cym pe³ny pro fe sjo na lizm, ale rów -
nie¿ plu ra lizm przed sta wia nych pogl¹dów, jest jej sk³ad. Do za sia da nia w Ra -
dzie Eks per tów za pro szo no bo wiem przed sta wi cie li naj wa¿ nie j szych in sty tu -
cji pa ñ stwo wych, ko r po ra cji i or ga ni za cji po zarz¹do wych dzia³aj¹cych na
rzecz sy ste mo we go zwiê ksza nia do stê pu oby wa te li do po mo cy pra wnej. W jej 
sk³ad wes zli: Grze gorz Wia de rek re pre zen tuj¹cy Fun da cjê im. Ste fa na Ba to re -
go, prze wod nicz¹cy Rady  z re ko men da cji Polsko -Amery ka ñ skiej Fun da cji
Wol no œci, Grze gorz Rz¹sa i (od wrze œ nia 2005) Ma³go rza ta Chmie le wska
– jako przed sta wi cie le Biu ra Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich; Re na ta Jab³oñ ska,
re pre zen tuj¹ca Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci, mec. Ma ciej Bo bro wicz z Kra -
jo wej Rady Ra d ców Pra wnych, mec. Ma r cin Rad wan- Ro hrens chef jako
przed sta wi ciel Na cze l nej Rady Ad wo ka c kiej, £ukasz Bo ja r ski z He l si ñ skiej
Fun da cji Praw Cz³owie ka, SSN Ka ta rzy na Go ne ra re pre zen tuj¹ca Sto wa rzy -
sze nie Sê dziów Pol skich IUSTITIA, Han na Go r ska re pre zen tuj¹ca Zwi¹zek
Biur Po rad Oby wa te l skich, Wi told Kla us ze Sto wa rzy sze nia In ter we ncji Pra -
wnej, Fi lip Cze r ni cki re pre zen tuj¹cy Fun da cjê Uni wer syte c kich Po rad ni Pra -
wnych, W³od zi mierz Ka zi mie r czak bêd¹cy przed sta wi cie lem pa tro na me dia l -
ne go Pro gra mu, „Ga ze ty Pra wnej”, a ta k ¿e Anna Woja ko wska- Ski ba, jako



przed sta wi ciel Polsko -Amery ka ñ skiej Fun da cji Wol no œci, i Ja cek Ku cha r -
czyk z In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych, czu waj¹cy nad spó j no œci¹ prac rady z ce -
lem Pro gra mu. 

Rada Eks per tów zbie ra³a siê na od by waj¹cych siê œred nio raz na kwa r ta³
spo t ka niach ple na r nych. Do da t ko wo po miê dzy spo t ka nia mi dzia³a³y wyspe -
cjali zo wa ne ze spo³y te ma ty cz ne i pro ble mo we. 

Dziê ki ¿y cz li wo œci pa tro na me dia l ne go Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”
– „Ga ze ty Pra wnej” – cz³on ko wie Rady Eks per tów oraz za pro sze ni go œcie
wziê li udzia³ w pa ne lach dys ku sy j nych po œwiê co nych naj wa¿ nie j szym za gad -
nie niom zwi¹za nym z do stê pem oby wa te li do po mo cy pra wnej w Pol sce.

W za kre sie dzia³añ rady le¿a³o zle ca nie eks per tyz i ba dañ a ta k ¿e re a li za -
cja pi lo ta ¿o wych pro je któw wdra ¿aj¹cych mo de lo we roz wi¹za nia w za kre sie
po mo cy pra wnej. Cz³on ko wie Rady Eks per tów zde cy do wa li wspó l nie o sfi -
nan so wa niu trzech pro je któw ba da w czych, któ rych te ma ty ka zo sta³a uz na na
przez pry z mat za dañ Rady za szcze gó l nie istotn¹. Do ich re a li za cji za pro szo no 
or ga ni za cje zaan ga ¿o wa ne od wie lu lat w dzia³ania zmie rzaj¹ce do zwiê ksze -
nia do stê pu oby wa te li do po mo cy pra wnej. Pro je kty te do ty czy³y:

– wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych za j muj¹cych siê po rad ni c twem 
pra wnym z kor po ra cja mi pra wni czy mi. Pro jekt re a li zo wa³a Fun da cja
Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych. Dofi nan so wa nie z Pro gra mu  wy -
nios³o 34 700 z³;

– stan dar dów info r ma to rów pra wnych. Pro jekt re a li zo wa³o Sto wa rzy sze -
nie Klon/Ja wor. Dofi nan so wa nie z Pro gra mu  wy nios³o 27 000 z³;

– wdra ¿a nia me dia cji w spra wach cy wi l nych. Pro jekt re a li zo wa³o Pol skie 
Sto wa rzy sze nie Me dia cji Go spo da r czej. Przy zna ne dofi nan so wa nie
z Pro gra mu wy nios³o 25 155 z³.

Rada Eks per tów zde cy do wa³a rów nie¿ o sfi nan so wa niu trzech spraw lity -
ga cy j nych (pre ce den so wych) do tycz¹cych do stê pu oby wa te li do po mo cy pra -
wnej. Spra wy te pro wa dzi³a He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³owie ka. Dofi nan so -
wa nie z Pro gra mu  dla trzech spraw pre ce den so wych wy nios³o 18 500 z³.

Wszy stkie pro je kty zo sta³y za pre zen towa ne przez rea li za to rów na kon fe -
ren cji pod su mo wuj¹cej drug¹ edy cjê Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo”, w cze r w -
cu 2006 r. Wiê cej in fo r ma cji na te mat kon fe ren cji zna j du je siê na stro nie in ter -
ne to wej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych: www.isp.org.pl.

W ni nie j szej pu b li ka cji rea li za to rzy pro je któw, zle co nych przez Radê Eks -
per tów, przed sta wiaj¹ ich cele i pod su mo wuj¹ re zu l ta ty. Wy ni ki pro je któw
sta no wi¹ do sko na³e uzu pe³nie nie i roz sze rze nie wy pra co wa nych przez Radê
Eks per tów re ko men da cji obe j muj¹cych sy ste mo we roz wi¹za nia w za kre sie
zwiê ksza nia do stê pu oby wa te li do po mo cy pra wnej w Pol sce.

 Fo r mu³a Rady Eks per tów do sko na le siê spra w dzi³a. W roz po czê tej w³aœ nie
trze ciej edy cji Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” prze wi du je my kon ty nu a cjê jej
dzia³añ, obe j muj¹c¹ w szcze gó l no œci akty w ne ucze st ni c two w pra cach nad usta -
wo wym ure gu lo wa niem kwe stii do stê pu oby wa te li do po mo cy pra wnej w Pol sce.
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Fi lip Czer nicki
Pre zes Zarz¹du Fun da cji Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych

Wspó³pra ca or gan iza cji
po zarz¹do wych z kor por acj ami praw nic zymi

W or ga ni za cjach za j muj¹cych siê po rad ni c twem pra wnym, oby wa te l skim
oraz in fo r macj¹ prawn¹ ju¿ ja kiœ czas temu za uwa ¿o no, ¿e dla da l sze go roz -
wo ju i po pra wy ja ko œci œwia d czo nych us³ug po trze b na jest bli ¿ sza wspó³pra ca
z pra wni ka mi pra kty ka mi. Wspó³pra ca tego typu niew¹tpli wie by³a do ty ch -
czas je dy nie incy den ta l na i nie ste ty nie trwa³a. Od po wia daj¹c na ocze ki wa nia
or ga ni za cji po rad ni czych, Rada Eks per tów Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo II”
zle ci³a Fun da cji Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych re a li za cjê pro je ktu
„Wspó³pra ca or ga ni za cji po zarz¹do wych z kor po ra cja mi prawniczymi”. 

Naj wa¿ nie j sze ce la mi pro je ktu by³o le p sze wza je m ne po zna nie siê or ga ni -
za cji po zarz¹do wych i ko r po ra cji pra wni czych oraz wy pra co wa nie za sad
sta³ej i mo de lo wej wspó³pra cy. Pro jekt prze pro wa dzo no w okre sie od 1 paŸ -
dzie r ni ka 2005 do 30 cze r w ca 2006 roku i sfi nan so wa no z do ta cji In sty tu tu
Spraw Pu b li cz nych, ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

W ra mach pro gra mu odby³o siê 13 spo t kañ lo ka l nych do tycz¹cych za sad
wspó³pra cy pra wni ków pra kty ków z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, pre zen -
tuj¹cych do bre pra kty ki doty ch cza so wej wspó³pra cy oraz pro po zy cje w za kre -
sie mo ¿ li wej wspó³pra cy w przysz³oœci. W spo t ka niach wziê³o udzia³ 110 po -
rad ni czych or ga ni za cji po zarz¹do wych oraz 28 przed sta wi cie li ko r po ra cji pra -
wni czych, w tym ta k ¿e sê dzio wie i pro ku ra to rzy. Spo t ka nia odby³y siê w Wa r -
sza wie, Bia³ym sto ku, Gda ñ sku, Lu b li nie, Rze szo wie, Wroc³awiu, Opolu,
S³ubicach, Katowicach, £odzi, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu.

W tra kcie spo t kañ oka za³o siê, ¿e zde cy do wa na wiê kszoœæ or ga ni za cji po -
zarz¹do wych bior¹cych udzia³ w pro gra mie nie wspó³pra co wa³a do tej pory
z pra wni ka mi pra kty ka mi. Ta k ¿e przed sta wi cie le ko r po ra cji po twier dzi li, i¿
obe c nie ich wspó³pra ca z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi udzielaj¹cymi
pomocy prawnej jest znikoma.

Je dy nie osiem or ga ni za cji i jed na Okrê go wa Izba Ra d ców Pra wnych
mog³y za pre zen to waæ po zy ty w ne do œwia d cze nia ze swo jej doty ch cza so wej



pra cy (He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³owie ka, kli ni ki pra wa Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go i Uni wer sy te tu w Bia³ym sto ku, Stu den cka Po rad nia Pra w na przy
Wy ¿szej Szko le Ad mi ni stra cji Pu b li cz nej w Bia³ym sto ku, Fun da cja Aca de -
mia Iu ris, Cen trum Praw Ko biet, Cen trum In ter we ncji Kry zy so wych PCK
z Gda ñ ska, Sto wa rzy sze nie Oby wa te le – Oby wa te lom z £odzi, a ta k ¿e, ze stro -
ny ko r po ra cji, po zna ñ ska Okrê go wa Izba Ra d ców Pra wnych). Pod sta wo wa
fo r ma wspó³pra cy – to kon sul to wa nie przez pra wni ków i wo lon ta riu szy or ga -
ni za cji po zarz¹do wych pro wa dzo nych przez sie bie spraw z do œwia dczo ny mi
pra wni ka mi pra kty ka mi. W przy pa d ku stu den c kich po rad ni pra wnych wspó³-
 pra ca ta po le ga³a na mery to ry cz nej opie ce pro fe so rów nad stu den ta mi udzie -
laj¹cymi po rad i od by wa niu pra ktyk w kan ce la riach. Oka za³o siê ponad to, ¿e
to kon ta kty pry wa t ne s¹ pod sta wo wym czyn ni kiem umo ¿ li wiaj¹cym nawi¹za -
nie wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych z pro fe sjo nal nym pra wni ka mi.
Wa r to ta k ¿e po kre œliæ, ¿e nie bez zna cze nia oka za³y siê wy ro bio na mar ka tych
or ga ni za cji, któ re ju¿ obe c nie wspó³pra cuj¹ z kor po ra cja mi, a ta k ¿e „trend
œwia to wy”, któ ry mo bi li zu je kan ce la rie pra wni cze do an ga ¿o wa nia siê w pra -
ce pro pu b li co bono. 

Zda niem przed sta wi cie li ko r po ra cji przy czy ny nie zbyt akty w nej wspó³-
pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, to prze de wszy stkim sy tu a cja ryn ko wa 
zmu szaj¹ca do wy tê ¿o nej pra cy, sku t kuj¹cej bra kiem cza su na w³¹cza nie siê
w ko le j ne ini cja ty wy, ale ta k ¿e nie wie l kie zain tere so wa nie prac¹ pro pu b li co
bono. In ny mi, wska za ny mi przez nich przy czy na mi s¹ pa sy w noœæ pra wni ków
pra kty ków, nie chê t nych dzia³al no œci in nej ni¿ za wo do wa, a ta k ¿e oba wy
przed k³opo ta mi we wspó³pra cy z or ga ni zacj¹ po zarz¹dow¹. Od rêbn¹ kwe sti¹
wy ma gaj¹c¹ ure gu lo wa nia jest, zda niem przed sta wi cie li ko r po ra cji, odpo wie -
dzia l noœæ za szko dê, na wet nie za wi nion¹, wyrz¹dzon¹ dzia³al no œci¹ wo lon ta -
riu szy i osób wspó³pra cuj¹cych z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi. Jed no cze œ -
nie jed nak nie któ rzy przed sta wi cie le sa morz¹du adwo ka c kie go pod kre œli li, ¿e
wspie ra nie pra wni czych or ga ni za cji stu den c kich, któ rych ce lem jest zdo by -
wa nie przez jej cz³on ków do œwia d cze nia i na by wa nie wie dzy pra kty cz nej, jest 
swe go ro dza ju mo ra l nym obo wi¹zkiem korporacji. 

Or ga ni za cje po zarz¹dowe zg³osi³y prze de wszy stkim po trze bê kon su l ta cji
trud nie j szych spraw z do œwia dczo ny mi pra wni ka mi. Poza kon sul ta cja mi wa ¿ -
na wy da je siê ta k ¿e mery to ry cz na opie ka pro fe so rów nad stu den ta mi udzie -
laj¹cymi po rad i mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach. 

Re zu l ta tem wiê kszo œci spo t kañ by³o przed sta wie nie kon kre t nych pro po -
zy cji do tycz¹cych zor gani zo wa nia wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych
z kor po ra cja mi pra wni czy mi. Przed sta wio ne po ni ¿ej re ko men da cje sta no wi¹
zbiór po stu lo wa nych form tej wspó³pra cy, kon ce pcjê mo ¿ li wych do zrea li zo -
wa nia „do brych pra ktyk”. Swo je uwa gi i wnio ski pre zen to wa li za rów no
przedstawiciele korporacji, jak i organizacji pozarz¹dowych. 
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Be zpoœrednia po moc dla pr awników i wo lont ari uszy z or gan iza cji
po zarz¹do wych

Szko len ia pro wad zone przez prawników praktyków dla cz³onków or gan iza cji
po zarz¹do wych

– wyk³ady mono gra fi cz ne i æwi cze nia z te ma tów usta lo nych przez or ga -
ni za cje, na przyk³ad bie¿¹ce zmia ny prze pi sów, pro ce du ra s¹dowa
w kon kre t nych spra wach, na przyk³ad o ubezw³asno wo l nie nie, po zba -
wie nie praw ro dzi cie l skich itp. 

– szko le nia z za kre su sporz¹dza nia opi nii pra wnych i pi sa nia pism pro ce -
so wych, 

– szko le nia z za kre su ety ki pra wni czej i pra kty cz nych aspe któw œwia d -
cze nia po mo cy pra wnej,

– szko le nia z za kre su me dia cji,
– mo ¿ li woœæ od by wa nia pra ktyk w kan ce la riach przez stu den tów, któ rzy

bêd¹ mo gli wy ko rzy staæ tê wie dzê w swo jej pra cy w or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych.

Kon sult acje

– uru cho mie nie „gor¹cej li nii”, któ ra dawa³aby wo lon ta riu szowi po rad ni, 
dzia³aj¹cemu w imie niu klien ta, mo ¿ li woœæ tele foni cz ne go kon ta ktu
z przed sta wi cie lem ko r po ra cji w szcze gó l nie trud nych spra wach,

– bezp³atny dy ¿ur kor pora cy j ny w wy mia rze ok. 1–2 go dzin w tygo dniu,
pod czas któ re go ist nia³aby mo ¿ li woœæ kon su l ta cji przy jê tych przez or -
ga ni za cje spraw,

– stwo rze nie po rta lu in ter neto we go ko r po ra cji, na któ rym pra kty cy
udzie la li by wy ja œ nieñ i od po wie dzi na py ta nia naj czê œciej za da wa ne
przez or ga ni za cje po zarz¹dowe,

– stwo rze nie w sie dzi bach ko r po ra cji „zie lo nych skrzy nek”, do któ rej or -
ga ni za cje mog³yby prze sy³aæ ko re spon den cjê z za py ta niem pra wnym.
Od po wie dzi na za da ne py ta nia udzie la³by w wo l nym cza sie i w mia rê
mo ¿ li wo œci pra wnik dzia³aj¹cy pro bono. 

– przy go to wa nie „mapy” pun któw na te re nie wo je wó dz twa, w któ rych
mo ¿ na uzy skaæ da r mow¹ po ra dê prawn¹. Ko nie cz ne by³oby wy zna cze -
nie dy ¿u rów i okre œle nie za sad, kry te riów i krê gu pod mio tów
obs³uguj¹cych i obs³ugi wa nych w ta kich pun ktach (w szcze gó l no œci
roz ró ¿ nie nie na mie j s ca, w któ rych da r mow¹ po ra dê prawn¹ mog¹ uzy -
skaæ oso by fi zy cz ne, a w któ rych or ga ni za cje po zarz¹dowe),

– mo ¿ li woœæ sze r sze go zaan ga ¿o wa nia we wspó³pra cê po rad nicz¹ ap li -
kan tów po przez:
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• kon sul to wa nie spraw z chê t ny mi ap li kan ta mi pod czas wy zna czo -
nych dy ¿u rów, 

• spra wo wa nie mery to ry cz nej opie ki przez wy zna czo ne go ap li kan ta
nad kon kretn¹ or ga ni zacj¹ po zarz¹dow¹, 

– orga ni zo wa nie wspó l nych sk³adek na re pre zen ta cjê pro ce sow¹, po kry -
waj¹c¹ mi ni ma l ne ko szty pra cy pe³no mo c ni ka, w sy tu a cjach, gdy oso -
bie w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej nie przy zna no ad wo ka ta/ra d cy
pra w ne go z urzê du.

– zwra ca nie siê z proœb¹ o kon su l ta cje do pro ku ra tu ry, któ ra ta k ¿e ma ko m -
pe ten cje do wy stê po wa nia w spra wach cy wi l nych i admi ni stra cyj nych,

– nawi¹za nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe bli skiej wspó³pra cy z Po -
licj¹ w celu sze r sze go do ta r cia do ofiar prze stêpstw.

Za anga ¿ow anie ap lika ntów do wspó³pra cy z or gan iza cja mi 
po radn icz ymi

– pod jê cie przez w³adze na cze l ne NRA i KRRP de cy zji w spra wie od by -
wa nia przez ap li kan tów cho æ by kró t kich, ale obo wi¹zko wych pra ktyk
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych o cha ra kte rze po rad ni czym, 

– or ga ni za cje po zarz¹dowe przy j muj¹ce na pra kty kê ap li kan ta stworz¹
ap li kan tom od po wied nie wa run ki i mie j s ce pra cy,

– orga ni zo wa nie szko leñ dla ap li kan tów (ta k ¿e s¹do wych i pro kura to r -
skich) na te mat spe cy fi ki pra cy w or ga ni za cjach po rad ni czych i pra cy
z po szcze gól ny mi gru pa mi klien tów, któ ry mi za j muj¹ siê or ga ni za cje po -
zarz¹dowe, to jest na przyk³ad ofia ry prze mo cy do mo wej czy ucho dŸ cy. 

In form owa nie o dzia³al noœci or gan iza cji po zarz¹do wych 
i ich po trzeb ach

– ko nie cz noœæ czê st sze go info r mo wa nia ko r po ra cji o po dej mo wa nych
przez or ga ni za cje po zarz¹dowe ini cja ty wach, ce lach swo jej dzia³al no -
œci, a ta k ¿e po trze bach z za kre su po mo cy pra wni ków pra kty ków, 

– za pra sza nie przed sta wi cie li sa morz¹dów do wspó³pra cy przy orga ni zo -
wa nych pro je ktach, a ta k ¿e do udzia³u w spo t ka niach mniej fo r ma l nych, 

– stwo rze nie bazy da nych po trzeb or ga ni za cji po zarz¹do wych, 
– wy zna cze nie w ka ¿ dej or ga ni za cji po rad ni czej koor dy na to ra nad zo -

ruj¹cego i pi lo tuj¹cego wspó³pra cê miê dzy dan¹ or ga ni zacj¹ a lo ka l ny -
mi w³ad za mi ko r po ra cji wspó³pra cy,

– info r mo wa nie i za chê ca nie ap li kan tów do wspó³pra cy z po rad nia mi
pra wny mi i in ny mi orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, 

– info r mo wa nie eme ry to wa nych ad wo ka tów i ra d ców pra wnych o po -
trze bach or ga ni za cji po zarz¹do wych. 

Wspó³pra ca or gan iza cji po zarz¹do wych z kor por acj ami praw nic zymi 49



Pro pag owa nie idei po radn ictwa pro bono

– pro mo cja or ga ni za cji po zarz¹do wych i idei po rad ni c twa pro bono, 
– po dej mo wa nie dzia³añ mar ke tin go wych, na przyk³ad w lo ka l nych me -

diach, pro wadz¹cych au dy cje na te mat bezp³at nych po rad pra wnych
oraz or ga ni za cji je udzie laj¹cych, 

– stwo rze nie info rma cy j nej stro ny in ter ne to wej, na któ rej zna laz³yby siê
kró t kie no t ki o or ga ni za cjach po rad ni czych (ad res, za kres dzia³ania)
oraz in fo r ma cje o rea li zo wa nych pro je ktach,

– przy goto wy wa nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe cy kli cz nych bezp³at -
nych spo t kañ, na wzór „bia³ych nie dziel”, dla lud no œci wie j skiej
w miej s co wo œciach szcze gó l nie do tkniê tych bied¹, bez ro bo ciem etc., 

– info r mo wa nie o mo ¿ li wo œci pra cy pro bono w tra kcie cy kli cz nie od by -
waj¹cych siê szko leñ za wo do wych dla sê dziów i pro ku ra to rów, a ta k ¿e
dla ap li kan tów, 

– za pro sze nie przed sta wi cie li or ga ni za cji po zarz¹do wych do pre zen to -
wa nia dzia³al no œci swo ich or ga ni za cji pod czas wy ¿ej wy mie nio nych
szko leñ.

Or gan izo wan ie ws pól nych pr zed siê wzi êæ

– wspó l na or ga ni za cja wy da rzeñ kultu ralno- nau ko wych, ta kich jak spo t -
ka nia ze zna ny mi go œ æ mi, pro mo cje ksi¹¿ek i spo t ka nia z au to ra mi,
kon ku r sy sta ¿o we, kon ku r sy dla m³od zie ¿y i stu den tów, gdzie me ry to -
ryczn¹ i ho no row¹ pie czê spra wo wa li by przed sta wi cie le ko r po ra cji
oraz fun do wa li dro b ne na gro dy, 

– prze pro wa dze nie cy klu spo t kañ z przed stawi cie la mi za wo dów pra wni -
czych w gi mna zjach i szko³ach œred nich, wieñcz¹cego za jê cia o te ma ty -
ce upo wsze ch niaj¹cej wie dzê prawn¹, a pro wa dzo nych w ra mach
ró ¿ nych pro gra mów przez or ga ni za cje po zarz¹dowe, 

– orga ni zo wa nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe spo t kañ przed sta wi cie li
ko r po ra cji z m³od zie¿¹ oraz kró t kich kon ku r sów do tycz¹cych wie dzy
oby wa te l skiej,

– wspó³pra ca w celu przy go to wa nia pro je któw, maj¹cych na celu po zy -
ska nie dla or ga ni za cji po zarz¹do wych œro d ków, któ re by³yby prze zna -
cza ne na op³ace nie pro fe sjo nal nej obs³ugi pra wnej.

Przed sta wi cie le s¹do wni c twa i pro ku ra tu ry do da t ko wo wska za li mo ¿ li -
woœæ kie ro wa nia do stu den c kich po rad ni pra wnych ró ¿ nych ka te go rii osób,
któ re po trze buj¹ po mo cy pra wnej, na przyk³ad osób nie za mo ¿ nych, nie -
bêd¹cych w sta nie sa mo dzie l nie sporz¹dziæ pism i in nych do ku men tów. Kon -
ce p cja ta do ty czy ta k ¿e osób, któ re w tra kcie trwa nia pro ce su maj¹ pro blem na
przyk³ad ze sfo r mu³owa niem ¿¹dañ pro ce so wych lub roz po zna niem kon se k -
wen cji kon kre t nych ¿¹dañ, osób, wo bec któ rych bra ku je przes³anek do usta -
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no wie nia ob ro ñ cy z urzê du, a ta k ¿e wy so ce skon fli kto wa nych stron spo ru,
któ ry jako taki le¿y poza za siê giem zain tere so wa nia prokuratury/s¹du b¹dŸ,
odpowiednio wczeœnie rozwik³any, mo¿e zostaæ poza tym zasiêgiem
utrzymany.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ucze st ni cy spo t kañ zwra ca li uwa gê na ko nie cz noœæ
dba nia o wy sok¹ ja koœæ po rad œwia d czo nych przez or ga ni za cje po zarz¹dowe.
Zasu ge ro wa no, aby wszy stkie or ga ni za cje po rad ni cze pragn¹ce nawi¹zaæ
sta³¹ wspó³pra cê z pra wni ka mi pra kty ka mi przy jê³y i wpro wa dzi³y w ¿y cie do -
ku ment wy pra co wa ny w 2005 roku przez or ga ni za cje po rad ni cze „Stan dar dy
udzie la nia in fo r ma cji pra wnej oraz pro wa dze nia po rad ni c twa pra wne go i oby -
wate l skie go”. Ponad to nie zwy kle cen na wy da je siê idea orga ni zo wa nia cy kli -
cz nych spo t kañ or ga ni za cji po zarz¹do wych oraz ko r po ra cji w celu nawi¹za nia 
bli ¿ szej wspó³pra cy, ko or dy na cji wspó l nych dzia³añ, a tak¿e wy pra co wy wa -
nia nowych technik i form poradnictwa prawnego oraz zaproszenia do
wspó³pracy kolejnych podmiotów.

W pod su mo wa niu pro je ktu odby³y siê je sz cze dwa nie zmie r nie wa ¿ ne
spo t ka nia: z adw. Sta nis³awem Ry ma rem, pre ze sem Na cze l nej Rady Ad wo ka -
c kiej, oraz z pro kur. W³adys³awem Le wan do wskim, se kre ta rzem Krajo wej
Rady Ra d ców Pra wnych. Spo t ka nia te mia³y na celu pod su mo wa nie spo t kañ
lo ka l nych i za pre zen towa nie wy ¿ej opi sa nych po stu la tów na cze l nym w³ad zom
ko r po ra cji pra wni czych z nad ziej¹ na wspa r cie przy wdra ¿a niu nie któ rych
roz wi¹zañ lub do ko na niu trwa³ych zmian w or ga ni za cji pra cy ko r po ra cji czy
te¿ kszta³ce niu ap li kan tów. 

Pod czas spo t ka nia z W³adys³awem Le wan do wskim za pro pono wa no or ga -
ni za cjom pozarz¹dowym:

• mo ¿ li woœæ za pre zen towa nia swo jej ofe r ty na ³amach „Ra d cy Pra w ne -
go”, na stro nach www i w e- ma i lach ad re so wa nych do ad wo ka tów,

• mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia nie obo wi¹zko wych wyk³adów dla ap li -
kan tów na te mat dzia³al no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych i pra cy pro
bono po uz god nie niu z iz ba mi okrê go wy mi,

• mo ¿ li woœæ ucze st ni c twa pra wni ków z orga ni za cja mi po zarz¹do wy -
mi w otwa r tych szko le niach orga ni zo wa nych przez ko r po ra cjê.

Ponad to se kre tarz KRRP z re zerw¹ od niós³ siê do mo ¿ li wo œci two rze nia
list ra d ców uw z glêd niaj¹cych ich spe cja li za cje w pra wie oraz wy ra zi³ oba wê,
¿e nie ma mo ¿ li wo œci zmia ny pro gra mu szko le nia ap li kan tów (w tym mo ¿ li -
wo œci od by wa nia praktyk w organizacjach poradniczych).

Ko le j ne spo t ka nie odby³o siê w Na cze l nej Ra dzie Ad wo ka c kiej, pod czas
któ re go adw. Sta nis³aw Ry mar zadeklarowa³, ¿e:

• pod czas spo t ka nia NRA w dniach 23-24 wrze œ nia roz wa ¿o ne zo -
stan¹ po stu la ty or ga ni za cji po zarz¹do wych,
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• po pie ra ini cja ty wê zaan ga ¿o wa nia ap li kan tów ad wo ka c kich do od -
by wa nia pra ktyk w or ga ni za cjach po zarz¹do wych i po sze rze nia wy -
k³adów apli ka cy j nych o in fo r ma cje na te mat dzia³al no œci or ga ni za cji 
po zarz¹do wych i pra cy pro bono.

• po win no siê sze rzej za an ga ¿o waæ ad wo ka tów se nio rów do pra cy pro 
bono,

• wes prze ideê two rze nia list ad wo ka tów uw z glêd niaj¹cych ich spe -
cja li za cje w pra wie,

• or ga ni za cje po rad ni cze do stan¹ mo ¿ li woœæ za pre zen towa nia swo jej
ofe r ty na ³amach „Pa le stry”, na stro nach www i w e- ma i lach ad re so -
wa nych do ad wo ka tów.

Wy ni ki prze pro wa dzo nych roz mów oraz nawi¹za nych kon ta któw na po -
zio mie lo ka l nym za pe w ne bêd¹ wi do cz ne do pie ro po pe w nym cza sie. Aby
jed nak za ko ñ czo ny pro jekt nie po zo sta³ bez wi do cz nych re zu l ta tów czy te¿
bez kon ty nu a cji, kie ro wa na prze ze mnie Fun da cja Uni wer syte c kich Po rad ni
Pra wnych zo bo wi¹za³a siê, i¿ bê dzie ko or dy no waæ dalsz¹ wspó³pra cê z kor -
po ra cja mi pra wni czy mi na po zio mie ogól no po l skim i za bie gaæ o re a li za cjê
przy naj mniej naj wa¿ nie j szych z pod nie sio nych po stu la tów. Ju¿ w naj bli ¿ -
szym cza sie wy sto so wa na zo sta nie in fo r ma cja za pra szaj¹ca pra wni ków pra -
kty ków do wspó³pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi (na ³amach cza so pism 
kor pora cy j nych, na stro nach www i rozes³ana e- ma i lem), re zu l ta ty pro je ktu
prze ka za ne zo stan¹ do or ga ni za cji po zarz¹do wych ucze st nicz¹cych w spo t ka -
niach lo ka l nych w celu za chê ce nia ich do or ga ni za cji wspó l nych przed siê w -
ziêæ z okrê go wy mi iz ba mi i radami, kontynuowane bêd¹ rozmowy na temat
mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów, w tym przede wszystkim
zorganizowania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych.

Wie rzê, ¿e za ko ñ czo ny pro jekt od niós³ znacz¹cy su kces, a jego re zu l ta ty
bêd¹ po sze rza ne wraz z po dej mowa ny mi dzia³ania mi wpro wa dzaj¹cymi w ¿y -
cie wy ¿ej sfo r mu³owa ne po stu la ty i przyk³ady do brych roz wi¹zañ s³u¿¹cych
po pra wie œwia do mo œci pra wnej oby wa te li oraz dostêpu obywateli do prawa.
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Ma ciej Bo brow icz
Pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Me dia cji Go spo da r czej

Wdro ¿en ie me diac ji 
w spra wach cy wiln ych

Ty l ko dwa razy by³em zru j no wa ny: 

raz kie dy prze gra³em spra wê s¹dow¹, 

i dru gi raz, kie dy inn¹ wy gra³em. 

Wo l ter

„Wy zwa nie, któ re stoi przed nami obe c nie, po le ga na zmia nie ku l tu ry kon -
fli któw maj¹cych mie j s ce w na szych ro dzi nach, w pra cy, w spo³ecz no œciach
oraz w œwie cie. Cho dzi o stwo rze nie ku l tu ry, w któ rej na wet naj powa ¿nie j sze
spo ry bêd¹ roz wi¹zy wa ne nie przez u¿y cie si³y czy przy mu su, lecz na za sa dzie 
wza je mnych ko rzy œci...” – po wie dzia³ Wil liam L. Ury, au tor jed nej z naj bar -
dziej po czy t nych ksi¹¿ek z dzie dzi ny ne go cja cji, Do chodz¹c do tak, wspó³-
twó r ca Pro gra mu Ne go cja cji na Uni wer sy te cie Ha r var da. 

Kon fli kty s¹ czymœ oczy wi stym we wspó³cze s nym œwie cie, tak oczy wi -
stym, jak ró ¿ ni ce, któ re je wywo³uj¹ – ró ¿ ni ce pogl¹dów, wa r to œci i prze ko -
nañ, któ re wy zna je my, ce lów, któ re chce my osi¹gaæ, po trzeb, któ re chce my
za spo ko iæ. Gdy stro ny kon fli ktu nie po tra fi¹ go roz wi¹zaæ, osta te cz ne roz -
strzy g niê cie za pe w nia wa l ka – nie za le ¿ nie od ko sztów, któ re poci¹ga. Jed na
stro na prze gry wa, dru ga wy gry wa – konflikt jest rozstrzygniêty, ale nie jest
rozwi¹zany!

W cy wi li za cjach roz wi niê tych ku l tu ro wo aren¹, na któ rej to czy siê wa l ka,
jest s¹d. To tam sê dzia roz strzy ga spór. Ale kon flikt po zo sta je nie roz wi¹zany.
Roz wi¹zaæ go mog¹ ty l ko jego stro ny. Do nie da w na nie ist nia³a al ter na ty wa
dla przy mu su s¹do we go. Owym bra kuj¹cym elementem sta³a siê mediacja. 

Me dia cja – to po moc ne u tra l nej oso by trze ciej stro nom kon fli ktu w za wa r -
ciu ugo dy, koñcz¹cej spór. W Sta nach Zjed no czo nych, kra ju, w któ rym me -
dia cja roz wi ja siê naj bar dziej, tysi¹ce przed siê biorstw i in sty tu cji rz¹do wych
za trud nia dziœ me dia to rów do roz wi¹zy wa nia spo rów po miê dzy pra cow ni ka -
mi oraz miê dzy pra cow ni ka mi, a pra coda w ca mi. Tysi¹c naj wiê kszych kan ce -
la rii pra wni czych w tym kra ju zo bo wi¹za³o siê do sto so wa nia me dia cji za -



miast roz strzy ga nia spo rów w s¹dach, 90% naj wiê kszych ko r po racji ame ry ka ñ -
skich sto su je z po wo dze niem me dia cjê, osz czê dzaj¹c czas i pie ni¹dze, a w po -
nad 5000 ame ry ka ñ skich szkó³ dzie ci ucz¹ siê me dia cji ró wie œ ni czej. 

Czy me diac ja jest sku teczna?

Sê dzia Cla ren ce Se e lin ger po tym, jak dwóch me dia to rów w ci¹gu 9 se sji
za ko ñ czy³o trwaj¹cy 25 lat spór, stwier dzi³: „Po le cam pro ces ne go cja cji
z udzia³em me dia to ra do roz wi¹zy wa nia wszy stkich spo rów, któ re wy daj¹ siê
nie roz wi¹zy wa l ne”. Dzie wiêæ na dzie siêæ po zwów s¹do wych sk³ada nych w USA
ko ñ czy siê dziœ ugod¹. 

W s¹dzie w Exe ter (An glia) ugod¹ ko ñ czy siê 90% spraw z 65% skie ro wa -
nych do me dia cji. Je den zaœ z ro sy j skich ge ne ra³ów ne go cjuj¹cych za ko ñ cze -
nie dzia³añ wo jen nych w Cze cze nii stwier dzi³: „Wiem na pe w no, ¿e wszy stkie
wo j ny – na wet stu le t nie – koñcz¹ siê ne go cja cja mi i zawarciem pokoju”. 

W kra jach demo kra ty cz nych ne go cja cje (i me dia cja) staj¹ siê spo so bem
neu tra lizo wa nia ró ¿ nic po miê dzy lu dŸ mi. W Pol sce szans¹ na zmia nê po dej -
œcia do roz wi¹zy wa nia kon fli któw sta³o siê wpro wa dze nie do pra wa in sty tu cji
me dia cji. Od grud nia 2005 roku ka ¿ dy sê dzia ma pra wo skie ro waæ ka¿d¹ spra -
wê cy wiln¹ do me dia cji. 

Po do b nie jak w in nych kra jach, w któ rych wpro wa dzo no me dia cjê, rów -
nie¿ w Pol sce po ja wiaj¹ siê ba rie ry utrud niaj¹ce jej szy b kie wdro ¿e nie. Ze
wzglê du na od mien noœæ me dia cji jako po szu ki wa nia przez stro ny roz wi¹zañ
(po przez ne go cja cje „poza s¹dem”, pro wa dzo ne „w cie niu pra wa”) od kon -
fron tacyj ne go pro ce su s¹do we go, w któ rym stro ny walcz¹ o ra cjê – me dia cja
musi wzbu dzaæ emo cje. Dla przy zwy cza jo nych do tra dy cy j nych za cho wañ sê -
dziów i pe³no mo c ni ków dzia³aj¹cych ste reo ty po wo w toku pro ce su s¹do we go
me dia cja mo¿e sta no wiæ du¿e wy zwa nie. Zaœ dla stron, po zba wio nych mo ¿ li -
wo œci sko rzy sta nia z alte rna ty w nych wo bec pro ce su s¹do we go roz wi¹zañ
– wrêcz szok. Do tkli wy jest te¿ brak wie dzy na te mat pro ce su me dia cji, jego
prze bie gu i za cho wa nia stron. De cy duj¹ce staj¹ siê prze ko na nia: sê dziów,
pe³no mo c ni ków pro ce so wych do ra dzaj¹cych stronom czy te¿ przekonania
powoda i pozwanego! To one i tylko one decyduj¹, czy mediacja siê roz po cz -
nie i jak siê zakoñczy!

No we li za cja Ko de ksu po stê po wa nia cy wi l ne go z dnia 28 li pca 2005 roku 
wpro wa dzi³a do pol skie go sy ste mu pra wne go in sty tu cjê me dia cji cy wi l nej.
Sprzy ja to przy spie sze niu roz strzy ga nia spo rów s¹do wych, odci¹¿e niu s¹dów, 
a ta k ¿e po zwa la za ko ñ czyæ sporn¹ spra wê szy b ko i w spo sób saty s fa kcjo -
nuj¹cy dla stron.

Pod sta wo wy mi wa run ka mi po wo dze nia me dia cji cy wi l nej s¹: 
– wy kszta³ce nie do brze przy go to wa nej gru py me dia to rów;
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– popu la ry za cja za sad i ko rzy œci p³yn¹cych z wy ko rzy sta nia me dia cji
wœród oby wa te li, a zw³asz cza ucze st ni ków spo rów s¹do wych (w tym
ta k ¿e pe³no mo c ni ków);

– prze ko na nie sê dziów o ce lo wo œci u¿y wa nia tego no we go in stru men tu
pra wne go.

Re aliz acja pro jektu

Przed sta wia ny pro jekt pi lo ta ¿o wy by³ rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu
„Oby wa tel i Prawo”. Jego ce lem by³a popu la ry za cja me dia cji cy wilnej w lo ka l -
nym œro do wi sku oraz dzia³ania sk³aniaj¹ce do jej sto so wa nia. 

Jako mie j s ce re a li za cji pi lo ta ¿u wy bra no Zie lon¹ Górê. Wy bór po dy kto -
wa ny by³ tym, i¿ ju¿ wcze œ niej po dej mo wa no tam dzia³ania, maj¹ce na celu
przy bli ¿e nie idei me dia cji cy wi l nej sê dziom i pe³no mo c ni kom na przyk³ad zie
do œwia d czeñ niemieckich oraz brytyjskich.

Wy ko rzy sta no do œwia d cze nia dwóch s¹dów: w Ge tyn dze (Do l na Sa kso -
nia, Nie mcy) i w Exe ter (An glia). Po ki l ku la tach od roz po czê cia pro je któw
wdra ¿a nia me dia cji w tych s¹dach zaob ser wo wa no nie zwyk³e efe kty. W obu
s¹dach do me dia cji kie ru je siê oko³o 65% spo rów, zaœ od se tek osi¹ga nych
ugód wy no si: w Ge tyn dze 90, w Exe ter zaœ oko³o 75. Do œwia d cze nia obu
miast po twier dzaj¹ wagê warunków, jakie zdecydowa³y o sukcesie:

– wspa r cie pro je ktu przez pre ze sów s¹dów;
– po zy ty w na opi nia lo ka l nych li de rów ko r po ra cji ad wo ka c kiej;
– po zy ty w ne po dej œcie do me dia cji pe³no mo c ni ków pro ce so wych, za -

chê caj¹cych do me dia cji swo ich klien tów, akty w nych w tra kcie me dia -
cji, ro zu miej¹cych swoj¹ inn¹ ni¿ w pro ce sie rolê. 

Ba rie ra mi, któ re utrud niaj¹ osi¹ga nie do brych re zu l ta tów, s¹:
– ko nie cz noœæ za akce pto wa nia przez sê dziów obe cno œci „oso by trze ciej”

– me dia to ra, „od da nia” mu spra wy;
– ko nie cz noœæ zro zu mie nia i przy jê cia przez pe³no mo c ni ków in nej roli

w me dia cji – roli do ra d cy klien ta, któ ry po dej mu je de cy zje, w mie j s ce
pe³no mo c ni ka pro ce so we go zarz¹dzaj¹cego pro ce sem i od gry waj¹cego 
w nim pier wszo p la now¹ rolê;

– ko nie cz noœæ akce p ta cji przez pe³no mo c ni ków pro ce so wych zmia ny po -
sta wy – z kon fron tacy j nej na ko o pe ra cyjn¹ (pe³no mo c ni ka po szu -
kuj¹cego roz wi¹zañ, a nie „ra cji”);

– brak wie dzy o me dia cji i wia ry w jej sku te cz noœæ (kon flikt na tyle dzie li
stro ny, ¿e na wet myœl o kon stru kty w nej ko mu ni ka cji sta je siê dla nich
trud no wy ob ra ¿al na – wo bec cze go me dia cja jest od rzu ca na).

Szans¹ na zmia nê tych po staw daje do sta r cze nie wszy stkim zain tere so wa -
nym in fo r ma cji o me dia cji. Temu w³aœ nie ce lo wi mia³ s³u¿yæ pro jekt wdro ¿e -
nia in sty tu cji me dia cji w S¹dzie Re jo no wym w Zielonej Górze. 
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Przy jê to, i¿ dzia³ania skie ro wa ne bêd¹ do:
– stron,
– sê dziów,
– opi nii pu b li cz nej,
– pe³no mo c ni ków pro ce so wych,
Do ta r cie do stron spo ru za pe w nio no przez:
– wy da nie wiel kofor ma to wych pla ka tów in fo r muj¹cych o me dia cji roz -

wie szo nych na ko ry ta rzach s¹du;
– wy da nie ko lo ro wych bro szur umie sz czo nych na spe cja l nych sto ja kach

w ko ry ta rzach s¹du;
– wy da nie ma te ria³u in fo r muj¹cego szcze gó³owo o me dia cji i spo so bie

jej pro wa dze nia, do rê cza ne go stro nom i pe³no mo c ni kom wraz z za pro -
sze niem na me dia cje (kie ro wa ne przez me dia to ra).

Sê dzio wie zo sta li za po zna ni z in sty tucj¹ me dia cji oraz za sa da mi kie ro wa -
nia spraw do me dia cji podczas kil kugo dzin ne go szko le nia. W jego tra kcie pol -
ski sê dzia przed sta wi³ i sko men to wa³ prze pi sy ko de ksu po stê po wa nia cy wi l -
ne go, do œwia d czo ny me dia tor prze ka za³ wie dzê o isto cie kon fli ktu i za sa dach
dzia³ania me dia to ra, zaœ goœæ – sê dzia z Ge tyn gi – za po z na³ sê dziów z za sa da -
mi kie ro wa nia spraw do me dia cji. W spo t ka niu ucze st ni czy³o oko³o po ³owy
sêdziów s¹du. W szkoleniu wziêli tak¿e udzia³ sêdziowie S¹du Okrê go we go.

Pro jekt by³ wspie ra ny przez pre ze sów S¹du Okrê go we go i S¹du Re jo no -
we go. Kie row ni c two s¹du za pe w ni³o me dia to rom spe cja l ne, sta³e po mie sz -
cze nie do pro wa dze nia me dia cji. Nie zwy kle isto t ne dla re a li za cji pro je ktu
by³o za pe w nie nie ¿y cz li wo œci opi nii pu b li cz nej. Zwiê ksza³o to bowiem liczbê
osób poinformowanych o mediacji. 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Me dia cji Go spo da r czej i pre zes S¹du Okrê go we -
go byli orga niza to ra mi kon fe ren cji pra so wej in fo r muj¹cej o prze bie gu re a li za -
cji pro je ktu. W Te le wi zji Pol skiej, Pol skim Ra diu, ga ze tach lo ka l nych: „Ga ze -
cie Wy bo r czej” i „Ga ze cie Lu bu skiej”, po ja wi³y siê in fo r ma cje o me dia cji
i rea li zo wa nym pro je kcie. Na za ko ñ cze nie pro je ktu w „Ga ze cie Lu bu skiej”
uka za³ siê ca³ostro ni co wy ar ty ku³ za wie raj¹cy wywiady z mediatorami i sê -
dzia mi oraz informacje o wynikach wdro¿enia mediacji. 

W tra kcie re a li za cji pro je ktu oka za³o siê, i¿ nie zwy kle wa¿n¹ rolê w me -
dia cji od gry waj¹ ra d cy pra w ni i ad wo ka ci. Pro jekt nie zak³ada³ wdro ¿e nia
dzia³añ skie ro wa nych do tych grup. Jed nak, by zwiê kszyæ jego sku te cz noœæ,
pod jê to de cy zjê o wy da niu ma te ria³ów info rma cy j nych do tycz¹cych me dia cji
i zor gani zo wa no konfe rencjê -szko le nie na te mat me dia cji i roli pe³no mo c ni -
ków. Ze wzglê du na ogra ni czo ne œro d ki, dzia³ania te skie ro wa no do ra d ców
pra wnych. Wy da no 600 eg zem p la rzy info r ma to rów, któ re dorêczono ka ¿ de -
mu uczestnikowi. W szkoleniu uczestniczy³o 60 radców prawnych. 

Klu czo wym ele men tem pro je ktu sta³o siê wy szko le nie pro fe sjo nal nych
me dia to rów. In fo r ma cja o re kru ta cji za wa r ta zo sta³a w og³osze niu opub li ko -
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wa nym w lo ka l nej ga ze cie. Do pro gra mu zg³osi³o siê czte ro kro t nie wiê cej chê t -
nych, ni¿ prze wi dy wa no. Zg³aszaj¹cy siê li czy li na uzy ska nie sta³ej, do brze
„p³at nej pra cy na eta cie”. Po wszech ny by³ te¿ brak wie dzy na te mat pre dy spo -
zy cji oso bo wo œcio wych przysz³ego me dia to ra. Czêœæ zg³aszaj¹cych siê osób
sama zre zy g no wa³a z ucze st ni c twa w szko le niu. Prze pro wa dzo no wstêpn¹ se -
le kcjê, w wy ni ku któ rej wy bra no 15 osób (li cz ba zgod na z za³o¿e nia mi
projektu).

Szko le nie po dzie lo no na dwie czê œci: dwu d niow¹ oraz jed no d niow¹ (któ -
ra odby³a siê po oko³o 3 mie si¹cach i mia³a uw z glêd niaæ zdo by te do œwia d cze -
nia me dia to rów). Pro gram zbu do wa no na pod sta wie tak zwa ne go mo de lu me -
dia cji ogra ni czo nej w cza sie, fun kcjo nuj¹cego w Exe ter. Szko le nie pro wa dzi li:
tre ner z za kre su ko mu ni ka cji i roz wi¹zy wa nia kon fli któw oraz do œwia d czo ny
me dia tor. Szko le nie trwa³o ³¹cz nie 24 go dzi ny. Pro wa dzo no je me tod¹ wa r -
szta tow¹ z wy ko rzy sta niem sy mu la cji, od twa rza nia ról. Wy ko rzy sta no ta k ¿e
bry ty j ski film szko le nio wy o me dia cji. Pro gram szko le nia obe j mo wa³ miê dzy
in ny mi: pod sta wy pra w ne me dia cji, za sa dy me dia cji i rola me dia to ra, zro zu -
mie nie kon fli ktu i spo so bu in ter we ncji me dia to ra, za sa dy kie ro wa nia me diacj¹ 
przez me dia to ra oraz ko mu ni ka cji w me dia cji, roli emo cji w kon fli kcie. 

W oce nie orga ni za to rów na le ¿a³oby d¹¿yæ do roz sze rze nia go dzin szko le -
nia do oko³o 40, co oz na cza szko le nie w wy mia rze: 2 x 2 dni + 1 dzieñ. W tym
mo de lu zak³ada siê da l sze roz wi ja nie ko m pe ten cji przez mediatorów. 

Pro jekt rea li zo wa no 6 mie siê cy. Osi¹gniê to na stê puj¹ce re zu l ta ty:
1. Wy szko lo no 15 me dia to rów; po³owê z wy szko lo nych me dia to rów sta -

no wi li pra wni cy.
2. Wy szko lo no 60 sê dziów (w tym 17 z S¹du Re jo no we go).
3. Prze pro wa dzo no 59 me dia cji (w ci¹gu 5 pie r wszych mie siê cy) – a za -

k³ada no 30 me dia cji.
4. Za po zna no z in sty tucj¹ me dia cji opi niê pu b liczn¹ po przez ka m pa niê

pro muj¹c¹ tê in sty tu cjê.

Wnio ski

Oto wnio ski dla ko le j nych wdro ¿eñ, ja kie wy ni kaj¹ z do œwia d czeñ Pol -
skie go Sto wa rzy sze nia Me dia cji Go spo da r czej.

1. W za kre sie szko leñ dla me dia to rów
– na le ¿a³oby zde cy do wa nie zwiê kszyæ li cz bê go dzin szko le nia (co naj -

mniej o dwa dni szko le nio we).
2. W za kre sie szko leñ dla sê dziów
– prze pro wa dze nie in ten sy w nych dzia³añ in fo r muj¹cych o szko le niu dla

sê dziów z wy ko rzy sta niem au to ry te tu Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
3. W za kre sie ma te ria³ów info rma cy j nych
– zmnie j sze nie li cz by pla ka tów do 5-10 (na 1 s¹d re jo no wy),
– zwiê ksze nie li cz by bro szur (któ rych za brak³o ju¿ po tygo dniu).
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4. Wspa r cie idei me dia cji po przez Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci.

Wy niki ba dañ an kiet owy ch uc zest nik ów pro jektu

Ry su nek 1. W ja kie go ro dza ju spo rach Pani/Pana zda niem mo ¿ na naj tra f niej
sto so waæ me dia cjê cy wiln¹? /Sê dzio wie 

Ry su nek 2. Co wed³ug Pani/Pana mo¿e w naj wiê kszym sto p niu przy czy niæ
siê do pro pa go wa nia me dia cji cy wi l nej w Pol sce/Me dia to rzy
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Ry su nek 3. Któ ry z po da nych ni ¿ej ar gu men tów mo¿e Pani¹/Pana prze ko naæ
do roz strzy g niê cia spo ru poza s¹dem?  /Po wód/Po zwa ny

Ry su nek 4. Ja kie jest Pani/Pana za ufa nie do roz wi¹zy wa nia spo rów w dro dze
me dia cji cy wi l nej? Po wód/Po zwa ny
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Ry su nek 5. Czy spór roz strzy g niê ty w dro dze me dia cji jest dla  Pani/Pana tak
samo wa ¿ ny (je œli cho dzi o moc prawn¹), jak ten roz strzy g niê ty w dro dze po -
stê po wa nia s¹do we go?

Ry su nek 6. Czy bê dzie Pani/Pan ko rzy sta³ w przysz³oœci z mo ¿ li wo œci roz -
strzy ga nia spo rów za po moc¹ me dia cji cy wi l nej? Po wód i Po zwa ny
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Re nata Nie cik owska*
Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor

Stan dardy info rmat orów praw nych

Wy niki ba dan ia oraz re kom enda cje do tycz¹ce two rzen ia i dys tryb ucji
ma ter ia³ów praw nych kie row any ch do oby wat eli

Dzia³al noœæ info rma cy j na i wy da w ni cza jest jedn¹ z po wszech nie jszych
form akty w no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych. Choæ czê sto je dy nie uzu pe³nia
co dzienn¹ pra cê, to na wet jako dzia³al noœæ do da t ko wa ma du¿e zna cze nie.
Daje bo wiem mo ¿ li woœæ prze ka zy wa nia ró ¿ nych tre œci w fo r mie pi sa nej (ta k -
¿e po przez In ter net) i sze ro kie go do cie ra nia z nimi do ró ¿ nych grup spo³ecz -
nych, nie ty l ko do cz³on ków i pod opie cz nych or ga ni za cji. Co raz czê œciej
i akty w niej z obo wi¹zku info r mo wa nia oby wa te li o ich upra w nie niach za czy -
naj¹ siê te¿ wywi¹zy waæ in sty tu cje.

Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor re a li zo wa³o, od ma r ca do cze r w ca 2006 roku,
pro jekt „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. Pro jekt ten mia³ na celu:

– ze bra nie doty ch cza so wych do œwia d czeñ w za kre sie opra co wy wa nia
w se kto rze po zarz¹do wym i pu b li cz nym in fo r ma cji pra wnej,

– przed sta wie nie spo so bów do sta r cza nia oby wa te lom in fo r ma cji pra wnej 
two rzo nej w se kto rze po zarz¹do wym i pu b li cz nym,

– za pro pono wa nie stan dar dów opra co wa nia i dys try bu cji in fo r ma cji
pra w nej.

Przed mio tem ba da nia (pro je ktu) by³y ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze
z dzie dzi ny pra wa, spe³niaj¹ce na stê puj¹ce kryteria: 

• do ty czy³y pro ble mów pra wnych, prze ka zuj¹ oby wa te lom in fo r ma -
cje o po wszech nie obo wi¹zuj¹cym w Pol sce pra wie i pra kty ce jego
sto so wa nia,

• mia³y cha ra kter info rma cy j ny/po rad ni czy,

*Oprac owa nie na pod staw ie ra portu z ba dan ia or gan iza cji po zarz¹do wych i in -
styt ucji tworz¹cych ma ter ia³y in form acy jne/po radn icze z dzie dziny pra wa, prze prow a -
dz onego w maju i czerw cu 2006 roku na zle cen ie Fun dac ji In styt ut Spraw Pu bli czn ych,
w ra mach Pro gramu „Oby wat el i Pra wo”.



• nie by³y wy da wa ne jed no ra zo wo, nie s¹ dzia³al no œci¹ in cy den taln¹
dla da nej or ga ni za cji,

• wy da wa ne by³y w fo r mie dru ko wa nej lub udo stê p nia ne w In ter ne cie.
W ra mach pro je ktu:
1. Zebra no, za po moc¹ ba da nia an kie to we go (wys³ano 171 an kiet), doty ch -

cza so we do œwia d cze nia w za kre sie opra co wy wa nia i dys try bu cji ma te ria³ów
pra wnych w or ga ni za cjach. Otrzy ma no 38 wype³nio nych an kiet od 36 or ga ni -
za cji i 2 in sty tu cji, w tym or ga ni za cji, któ re ju¿ nie wy daj¹ ma te ria³ów pra -
wnych. 

2. Ze bra no in fo r ma cje o dzia³al no œci info rma cy j nej w dzie dzi nie pra wa in -
sty tu cji (ana li za 70 stron in ter ne to wych mi ni sterstw i urzê dów cen tra l nych, 16 
stron urzê dów wo je wó dz kich, 10 stron urzêdów miast i starostw).

3. Pod da no oce nie eks per tów (dzien ni ka rza, pra wni ka, do ra d cy Biu ra Po -
rad Oby wa te l skich) 61 wy bra nych opra co wañ pra wnych.

Wy ni ki ba da nia i stan dar dy ma te ria³ów pra wnych zo sta³y za wa r te w ra po r -
cie „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. Po ni ¿ej pre zen tu je my naj wa¿ nie j -
sze wnio ski p³yn¹ce z ba da nia oraz re ko men da cje, któ re wa r to uw z glêd niæ
przy two rze niu ma te ria³ów pra wnych. Mamy nad zie jê, ¿e przed sta wio ne re ko -
men da cje two rze nia i dys try bu cji ma te ria³ów pra wnych bêd¹ po ¿y te cz ne za -
rów no dla sa mych or ga ni za cji i in sty tu cji, jak i gran to da w ców. Do tych w³aœ -
nie grup jest kie ro wa ny ra port i stan dar dy, bo wiem wska za ne wy da je siê
uporz¹dko wa nie ryn ku ma te ria³ów pra wnych. Osi¹gniê cie tego celu bê dzie
po ¿y te cz ne nie ty l ko dla gran to da w ców, ale ta k ¿e dla twó r ców info r ma to rów
oraz ich odbiorców.

Wy niki ba dan ia an kiet owe go

Ry su nek 1. Ile or ga ni za cji wy da je ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze
z dzie dzi ny prawa?
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Wœród 171 ba da nych or ga ni za cji ponad 30 za de kla ro wa³o, ¿e opra co wuj¹
ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze z dzie dzi ny pra wa1, 13 or ga ni za cji pro wa -
dzi swoj¹ dzia³al noœæ re gu la r nie, od co naj mniej 3 lat. Przy jê cie kry te rium re -
gu lar ne go wy da wa nia bar dzo za wê ¿a gru pê or ga ni za cji akty w nych w dzie dzi -
nie two rze nia ma te ria³ów pra wnych. Po zo sta³e wy daj¹ ma te ria³y pra w ne nie -
regu la r nie lub zda rza³o im siê wy da waæ ta kie ma te ria³y, ale nie s¹ ju¿ one aktu -
ali zo wa ne.

For ma i nak³ady ma ter ia³ów praw nych two rzon ych przez or gan iza cje

Ma te ria³y pra w ne po wstaj¹ce w or ga ni za cjach naj czê œciej maj¹ dru ko -
wan¹ form¹ (79%). Nie mal rów nie czê sto or ga ni za cje pu b li kuj¹ in fo r ma -
cje/ma te ria³y na stro nach in ter ne to wych swo jej or ga ni za cji, rza dziej tworz¹
w tym celu spe cja l ne se r wi sy. 71% or ga ni za cji za de kla ro wa³o, ¿e two rzo ne
przez nie ma te ria³y s¹ do stê p ne w In ter ne cie. To du¿o, choæ szko da, ¿e nie
wszy stkie po wstaj¹ce ma te ria³y maj¹ swo je wer sje in ter ne to we. Ty l ko jed na
zba da na or ga ni za cja udo stê p nia swo je ma te ria³y ty l ko w Internecie.

Or ga ni za cje rza d ko u¿y waj¹ in nych form dys try bu cji in fo r ma cji pi sa nej
ni¿ dru ko wa na, czy li ulo t ki, po rad ni ki, in for ma to ry. Do nie li cz nych wyj¹tków 
mo ¿ na za li czyæ: CD, Te le ga ze tê, prze dru ki opra co wa nych in fo r ma cji w ga ze -
tach i cza so pi s mach, ka se ty mag neto fo no we (w przypadku informacji dla osób 
niewidomych).

Ba da ne or ga ni za cje wyda³y ³¹cz nie ok. 300 tytu³ów. Wœród 300 tytu³ów
wy da w nictw ty l ko 11 mia³o nak³ad po wy ¿ej 10 ty siê cy eg zem p la rzy. 17
tytu³ów osi¹gnê³o nak³ad 5000, a 31 wy da w nictw uka za³o siê w ilo œci 3000
eg zem p la rzy. 64 tytu³y mia³y nak³ad 1000–2000 eg zem p la rzy, a 57 tytu³ów je -
dy nie 500. Ty l ko jed na or ga ni za cja wyda³a tytu³y w iloœci powy¿ej 100
tysiêcy egzemplarzy.

Wœród zba da nych ma te ria³ów pra wnych 54% mia³o ty l ko jed no wy da nie.

Te maty po dejm owa ne w ma ter ia³ach praw nych i ich ad res aci 

Ma te ria³y s¹ kie ro wa ne prze de wszy stkim do osób indy widu a l nych (84%),
ale ta k ¿e do or ga ni za cji i pra co w ni ków or ga ni za cji (61%) oraz do in sty tu cji
i pra co w ni ków in sty tu cji (53%). Or ga ni za cje maj¹ si l ne prze œwia d cze nie o po -
trze bie kie ro wa nia ma te ria³ów pra wnych do grup za wo do wych zwi¹za nych
z po moc¹ oso bom zna j duj¹cym siê w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej. Si l ne jest
prze œwia d cze nie o po trze bie ich edu ka cji.

Wœród te ma tów naj czê œciej wska zy wa nych przez wype³niaj¹cych an kie tê
na pie r wszym mie j s cu zna j duj¹ siê upra w nie nia osób nie pe³no spra w nych
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(37%) oraz in nych grup, ta kich jak na przyk³ad dzie ci, m³od zie¿, ko bie ty, bez -
do m ni. Spe cy fik¹ or ga ni za cji jest to, ¿e tworz¹ one ma te ria³y dla tak „oczy wi s -
tych” w œwia do mo œci spo³ecz nej grup, jak na przyk³ad oso by bez ro bo t ne, jak
te¿ do w¹skich grup, na przyk³ad ofiar b³êdów me dy cz nych, pra wnych opie -
ku nów osób nie pe³no spra w nych, czy wre sz cie do grup za wo do wych, na przy -
k³ad pra co w ni ków s³u¿by zdro wia. W³aœci wie nie ist niej¹ œro do wi ska zu -
pe³nie za po mnia ne przez or ga ni za cje. 13 or ga ni za cji wska za³o, ¿e opra co wu je
ma te ria³y pra w ne zwi¹zane z po stê po wa niem s¹do wym, a 9 po dej mu je w swo -
ich ma te ria³ach te ma ty kê pra wa do tycz¹cego or ga ni za cji pozarz¹dowych.

Te mat 79% ma te ria³ów jest wy bie ra ny na pod sta wie py tañ wp³ywaj¹cych
od pod opie cz nych or ga ni za cji. Doœæ czê sto or ga ni za cje same de cy duj¹ o wy -
bo rze te ma tu (55%). Zda rza siê, ¿e o wy bo rze de cy duj¹ po trze by pro gra -
mu/sponsorów (5%). 

Cha ra kter ogól no po l ski ma 89% te kstów ma te ria³ów pra wnych two rzo -
nych w or ga ni za cjach, czy li mog¹ one s³u¿yæ ka ¿ de mu oby wa te lo wi, bez
wzglê du na mie j s ce za mie sz ka nia.

Jak po wstaj¹ ma ter ia³y praw ne?

Au to ra mi te kstów ma te ria³ów pra wnych s¹ g³ów nie pra wni cy (82%). Czê -
sto pisz¹ je te¿ spe cja li œci w dzie dzi nie, któ rej do ty czy ma te ria³. Ta z grun tu
rze czy do bra ten den cja po wie rza nia pi sa nia te kstów fa cho w com, nie za wsze
siê spra w dza, na przyk³ad w za kre sie czy te l no œci, ja s no œci prze ka zu. Zda rza
siê na przyk³ad, ¿e teksty s¹ pisane trudnym, fachowym jêzykiem.

Wiê kszoœæ or ga ni za cji re cen zu je ma te ria³y przed ich wy da niem (89%).
Re cen zen ta mi s¹ naj czê œciej (po do b nie jak ich au to ra mi!) pra wni cy i spe cja li -
œci w da nej dzie dzi nie. Mo ¿ na uz naæ, ¿e zde cy do wa nie zbyt rza d ko ma te ria³y
re cen zuj¹ sami od bio r cy. W³aœci wie te kstów nie kon su l tuj¹ te¿ urzêdnicy
znaj¹cy da ny pro blem.

Na u¿y tek osób z zewn¹trz, na przyk³ad klien tów or ga ni za cji two rzo nych
jest 92% ma te ria³ów. Zna cz nie rza dziej (37%) or ga ni za cje tworz¹ ma te ria³y
pra w ne ty l ko z myœl¹ o w³as nej or ga ni za cji – na u¿y tek pra co w ni ków, cz³on -
ków, pro gra mów itp. Szko da wiêc, ¿e s¹ tak rza d ko re cen zo wa ne przez od bio r -
ców.

Po³owa or ga ni za cji ma w ze spo le spe cja l ne go pra co w ni ka (na przyk³ad re -
da kto ra tytu³u, se rii, stro ny in ter ne to wej) lub ze spó³ re da kcy j ny za j muj¹cy siê
re dakcj¹, przy go to wa niem do dru ku. 37% zba da nych or ga ni za cji ta kie go pra -
co w ni ka nie ma i prace te wy ko nuj¹ cz³onkowie or ga ni za cji we w³asnym
zakresie.

Te ksty s¹ re da go wa ne i po pra wia ne przez ko re kto ra przed ich od da niem
do dru ku. Naj czê œciej pra ce te wy ko nu je je den z pra co w ni ków or ga ni za cji/in -
sty tu cji (61%). Tro chê rza dziej (45%) ktoœ spo za pra co w ni ków or ga ni za cji
(na przyk³ad redaktor, polonista).
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Sk³ad te kstów jest w wiê kszo œci przy pa d ków wy ko ny wa ny przez oso bê
„z zewn¹trz” – spe cja li stê (45%) lub przez pro fe sjo naln¹ fi r mê (24%). Doœæ
czê sto te ksty sk³adaj¹ te¿ pra co w ni cy or ga ni za cji spe cja li zuj¹cy siê w tym,
maj¹cy to w swo ich obo wi¹zkach (42%).

Zgod nie z de kla ra cja mi or ga ni za cji, 68% ma te ria³ów pra wnych ma
wspóln¹ sza tê gra ficzn¹, na przyk³ad ko lo ry sty kê, ele men ty gra fi cz ne, logo.
Ty l ko 9 or ga ni za cji stwier dzi³o, ¿e ta kiej wspó l nej sza ty gra fi cz nej nie ma. Dla 
wie lu or ga ni za cji tym wspó l nym ele men tem, na wet je œli nie ma jed nej linii
graficznej, jest logo organizacji.

Rola dzia³alno œci wy dawn icz ej po dejm owa nej przez or gan iza cje. Na grad za -
nie ma ter ia³ów

Ja ko uzu pe³nie nie po rad ni c twa tra ktu je dzia³al noœæ wy da w nicz¹ w dzie -
dzi nie pra wa 68% or ga ni za cji – po wstaj¹ce ma te ria³y pra w ne s¹ wyko rzy sty -
wa ne w dzia³al no œci po rad ni czej. Naj licz nie j sza jest gru pa or ga ni za cji, któ re
jako przy czy nê roz po czê cia swo jej dzia³al no œci w za kre sie opra co wy wa nia
ma te ria³ów pra wnych po daj¹ brak wie dzy o upra w nie niach w ró ¿ nych œro do -
wi skach i li cz ne py ta nia od pod opie cz nych swo jej or ga ni za cji. Wie lu or ga ni -
za cjom po sia da nie ta kich opra co wa nych, go to wych in fo r ma cji bar dzo u³atwia
pra cê na rzecz osób indy widu a l nych i or ga ni za cji.

Ma te ria³y 32 or ga ni za cji nie zo sta³y ni g dy w ¿a den spo sób wy ró ¿ nio ne.
Ty l ko 5 or ga ni za cji otrzy ma³o na gro dê/wy ró ¿ nie nie za swo je wy daw ni c twa
– przy czym by³o to za rów no uz na nie wy ra ¿a ne przez urz¹d cen tra l ny (na
przyk³ad Mi ni ste r stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, Mi ni ste r stwo
Spraw Za gra ni cz nych, Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz nej), jak i przez
inne or ga ni za cje. Za naj wiê kszy su kces w swo jej doty ch cza so wej dzia³al no œci
wy da w ni czej w dzie dzi nie pra wa or ga ni za cje uz naj¹ naj czê œciej kon kre t ne
wy daw ni c twa, se rie, stro ny in ter ne to we. Wa ¿ ne jest te¿ uz na nie in nych or ga -
ni za cji lub in sty tu cji, choæ czê œciej jako po wód zadowolenia wska zy wa no sa -
ty s fa kcjê odbiorców i poczucie, ¿e dziêki lekturze materia³ów odbiorcy maj¹
wiêksz¹ wiedzê o swoich uprawnieniach.

W naj bli ¿ szym cza sie 17 or ga ni za cji chce utrzy maæ dzia³al noœæ wy da w -
nicz¹ w dzie dzi nie pra wa, a 7 or ga ni za cji pla nu je j¹ roz sze rzyæ. ̄ adna or ga ni -
za cja nie za mie rza za wie siæ dzia³al no œci w zakresie informacji prawnej.

Fi nans owa nie ma ter ia³ów praw nych

Wiê kszoœæ, bo 68%, or ga ni za cji fi nan su je swo je ma te ria³y pra w ne z do ta -
cji in sty tu cji pu b li cz nych. Jako dru gie Ÿród³o œro d ków or ga ni za cje wska zuj¹
do ta cje od spon so rów pry wa t nych (45%) oraz œro d ki w³asne (42%). Ty l ko
trzy or ga ni za cje wspó³fi nan so wa³y ma te ria³y dziêki czêœciowej odp³atnoœci
odbiorców.
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Wspó³pra ca w za kres ie two rzen ia ma ter ia³ów praw nych

W za kre sie wspó l ne go two rze nia te kstów ma te ria³ów pra wnych 61% ba -
da nych wspó³pra co wa³o z jak¹œ inn¹ or ga ni zacj¹/in sty tucj¹ – s¹ to w wiê kszo -
œci inne or ga ni za cje, któ rych dzia³al noœæ jest te ma ty cz nie zwi¹zana z da nym
ma te ria³em. Or ga ni za cje wy mie nia³y te¿, jako wspó³pra co w ni ków, in sty tu cje,
g³ów nie mi ni ste r stwa, urzê dy cen tra l ne. 

Wy da je siê, ¿e dla efe kty w ne go po wsta wa nia do brych, pra kty cz nych info r -
ma cji nie zbêd ne jest szu ka nie przez or ga ni za cje wspó³pra cy z in sty tu cja mi.
W za kre sie two rze nia ma te ria³ów pra wnych jest to doœæ czê ste (zw³asz cza je œli 
cho dzi o wspó³pra cê z urzê da mi cen tra l ny mi). Jed nak na pe w no po win no byæ
ono czê st sze, je œli cho dzi o wspó³pra cê or ga ni za cji i in sty tu cji w za kre sie dys -
try bu cji.

Trud noœci z oprac owa niem i dys tryb ucj¹ ma ter ia³ów

Or ga ni za cje wska zuj¹ prze de wszy stkim na brak œro d ków – za rów no tych
po trze b nych na dys try bu cjê, jak i opra co wa nie ma te ria³ów. Jed nak nie ty l ko
fi nan se de cy duj¹ o k³opo tach zwi¹za nych z two rze niem ma te ria³ów. Wœród
trud no œci, któ re musz¹ po ko ny waæ or ga ni za cje, mo ¿ na ta k ¿e wy mie niæ: brak
pra wni ków znaj¹cych do brze spe cy fi cz ne dzie dzi ny pra wa i pra kty kê sto so -
wa nia prze pi sów, czê ste zmia ny prze pi sów, brak osób kom pe ten t nie za j mu -
j¹cych siê mar ke tin giem wydawnictw, zbyt niskie nak³ady, nie od po wia daj¹ce
zapotrzebowaniu.

Dys tryb ucja ma ter ia³ów in form acy jnych/po radn icz ych z dzie dziny pra wa

Po³owa or ga ni za cji nie ma spe cja l ne go pra co w ni ka od po wia daj¹cego za
dys try bu cjê ma te ria³ów, cho cia¿ du¿a czêœæ wska za³a, ¿e go po sia da (37%).
Za pe w ne czê sto pra ce zwi¹zane z dys try bucj¹ prze j muj¹ pra co w ni cy pe³ni¹cy
ju¿ inne fun kcje. 84% or ga ni za cji bezp³at nie roz da je swo je ma te ria³y pra w ne,
a 68% wysy³a je na indy widu a l ne za mó wie nia. Do pie ro na trze cim mie j s cu
jako formê dystrybucji organizacje wymienia³y Internet (47%).

Spo œród zba da nych or ga ni za cji 29 wska za³o, ¿e ich ma te ria³y pra w ne s¹
bezp³atne. Ty l ko 8 or ga ni za cji przy z na³o, ¿e czêœæ wy da w nictw jest p³atna.
¯adna zba da na or ga ni za cja nie ma w ofe r cie wy³¹cz nie wy da w nictw p³at nych.

Swo je ma te ria³y pra w ne na te re nie ca³ej Pol ski dys try bu u je 79% zba da -
nych or ga ni za cji. Do brze wiêc, ¿e w po³owie or ga ni za cji ist nie je plan (po li ty -
ka) dys try bu cji, bo ogól no po l ska dys try bu cja jest trud nie j sza. Szko da jed nak,
¿e pla nu dys try bu cji nie ma ka ¿ da or ga ni za cja. 87% or ga ni za cji prze ka zu je
swo je ma te ria³y bez po œred nio klien tom/od bio r com; 58% or ga ni za cji ko rzy sta
z po mo cy po œred ni ków. Zgod nie z de kla ra cja mi or ga ni za cji s¹ to w³asne od -
dzia³y i pla ców ki lo ka l ne, sie ci zrze szaj¹ce or ga ni za cje dzia³aj¹ce w tym sa -
mym ob sza rze oraz nie mal wszy stkie in sty tu cje lo ka l ne(!).
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Jak pol epszyæ s³aby dos têp do ma ter ia³ów – pro poz ycje or gan iza cji

61% or ga ni za cji uzna³o, ¿e do stêp oby wa te li do ma te ria³ów info rma cy j -
nych/po rad ni czych z dzie dzi ny pra wa, two rzo nych przez or ga ni za cje dzia -
³aj¹ce w na szym kra ju, jest trud ny lub z³y. Z ca³¹ pe w no œci¹ na le ¿y za dbaæ o to,
aby by³ on le p szy. Or ga ni za cje maj¹ wie le po mys³ów, jak mo ¿ na na to
wp³yn¹æ, na przyk³ad sze rzej wy ko rzy sty waæ In ter net, two rzyæ sie ci lo ka l -
nych pun któw w opa r ciu o lo ka l ne or ga ni za cje i in sty tu cje.

Wy da je siê jed nak, ¿e na wet naj le p sze me to dy i naj wiê ksze œro d ki w³o¿o -
ne w po wiê ksze nie nak³adów ma te ria³ów pra wych nie oka¿¹ siê sku te cz ne bez
re kla mo wa nia two rzo nych in fo r ma cji o za so bach. Za rów no do ja ko œci, jak
i sku te cz no œci in fo r ma cji w In ter ne cie, Te le ga ze cie, jak i tych do stê p nych
w organizacjach/instytucjach trzeba odbiorcê przekonaæ.

Wy niki oceny ma ter ia³ów praw nych or gan iza cji i in styt ucji przez
ekspertów

Wy bra nych 61 ma te ria³ów pra wnych pod da no ana li zie: pra wni ka, do ra d -
cy Biu ra Po rad Oby wa te l skich i dzien ni ka rza/po lo ni sty. Eks per ci oce nia li ma -
te ria³y pod wzglê dem: 

• za wa r to œci mery to ry cz nej (spo sób przed sta wie nia te ma tu, czy ma te -
ria³ ma przyk³ady, omó wie nia, czy te mat jest przed sta wio ny wy cze r -
puj¹co, kom p le t nie) – wiê kszoœæ ma te ria³ów zo sta³a wy so ko oce nio -
na mery to ry cz nie,

• czy te l no œci dla od bio r cy (wygl¹d, spo sób pre zen ta cji, uk³ad te kstu)
– czy te l noœæ zo sta³a nie co ni ¿ej oce nio na ni¿ za wa r toœæ mery to ry cz na,

• jê zy ka – oka za³ siê s³ab szym pun ktem pu b li ka cji, po nie wa¿ w wie lu
z nich u¿y wa siê zbyt fa cho we go jê zy ka,

• aktu a l no œci in fo r ma cji (czy jest czy te l na, wi do cz na in fo r ma cja, jaki
stan pra w ny pre zen tu je dany ma te ria³) – pra wie co trze ci ma te ria³ nie
mia³ wy ra Ÿ nej in fo r ma cji o sta nie pra wnym.

Ma te ria³y mia³y bar dzo nie rów ny po ziom. Jest wœród nich wie le rze te l -
nych opra co wañ, ale s¹ te¿ wy daw ni c twa s³ab sze, z bra ka mi do tycz¹cymi naj -
czê œciej zbyt fa cho we go jê zy ka, b³êdów re da kcy j nych i s³abej czy te l no œci.
Ma³o wy da w nictw uzy ska³o wy so kie oce ny wszy stkich eks per tów.

Wy niki ba dan ia in styt ucji pu bliczn ych

In sty tu cje maj¹ obo wi¹zek info r mo wa nia oby wa te li o ich upra w nie niach.
Z ra cji zo bo wi¹zuj¹cych je do tego prze pi sów (na przyk³ad usta wa o do stê pie
do in fo r ma cji pu b li cz nej, roz porz¹dze nie w spra wie „Biu le ty nu In fo r ma cji
Pu b li cz nej”) wywi¹zuj¹ siê z tego coraz czêœciej poprzez Internet. 
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Je œli cho dzi o urzê dy, in te re so wa³o nas, czy:

• sporz¹dzaj¹ w³asne pu b li ka cje dru ko wa ne (in fo r ma cje o tym po win -
ny byæ wi do cz ne ta k ¿e na stro nach in ter ne to wych),

• czy i jak wywi¹zuj¹ siê z obo wi¹zku info r mo wa nia oby wa te li o ich
upra w nie niach na swo ich stro nach in ter ne to wych.

Wy ni ki ana li zy stron in ter ne to wych in sty tu cji (70 stron mi ni sterstw i urzê -
dów cen tra l nych, 16 stron urzê dów wo je wó dz kich, 10 stron urzê dów miast
i sta rostw) s¹ nastêpuj¹ce:

– Wiê kszoœæ mi ni sterstw oraz urzê dów cen tra l nych w za kre sie swo ich
ko m pe ten cji udo stê p nia in fo r ma cje dla oby wa te li. Wiê kszoœæ czy ni to,
umie sz czaj¹c te ksty w tre œci swo ich stron, czêœæ udo stê p nia pli ki w pdf
lub Wor dzie. Nie wie le pod mio tów przy go to wu je pu b li ka cje dru ko wa -
ne (ta kie ma te ria³y wy daj¹ na przyk³ad: Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo³ecz nej, Pa ñ stwo wa In spe k cja Pra cy, Biu ro Rze cz ni ka Praw Oby -
wa te l skich). Do rza d ko œci na le¿¹ przy pa d ki, kie dy in sty tu cja udo stê p nia
pu b li ka cje in nych pod mio tów lub in fo r mu je, gdzie mo ¿ na je zna leŸæ.

– Urzê dy wo je wó dz kie in fo r muj¹ oby wa te li o ich upra w nie niach sto so w -
nie do swo ich ko m pe ten cji oraz w wiê kszo œci przy pa d ków umo ¿ li wiaj¹ 
œci¹gniê cie od po wied nich fo r mu la rzy.

– Ze stron urzê dów i sta rostw czê sto mo ¿ na œci¹gaæ fo r mu la rze do
za³atwie nia da nych spraw (na przyk³ad wy da nie du p li ka tu pra wa ja z dy,
re je stra cja dzia³al no œci go spo da r czej). In fo r muj¹ te¿ o swo ich ko m pe -
ten cjach i try bie za³atwia nia spraw. Urzê dy te nie tworz¹ bro szur
u³atwiaj¹cych po ru sza nie siê w prze pi sach pra wnych, nie wska zuj¹ ta k -
¿e, gdzie mo ¿ na je zna leŸæ. Po daj¹ je dy nie lin ki do ró ¿ nych or ga ni za cji
i in sty tu cji, jed nak bez wska za nia, ¿e mo ¿ na tam zna leŸæ dan¹ in fo r ma -
cjê. Na obe cnym eta pie ¿ad na stro na nie wy cze r pu je wszy stkich mo ¿ li -
wo œci, ja kie daje Internet.

Ur zêdy zbyt rzad ko udos têpniaj¹ ma ter ia³y in nych po dmiotów lub od sy -
³aj¹ do miej sca, gdzie mo¿na je znaleŸæ. W sek cjach do tycz¹cych za³atwian ia
da nych spraw mog³yby siê znajdowaæ odnoœniki do pu blik acji or gan iza cji po -
zarz¹do wych lub ich stron in tern eto wych, na przyk³ad w spra wach do ty -
cz¹cych po mocy spo³ecz nej czy osób nie pe³no sprawn ych. Do brym przy -
k³adem mo¿e byæ Urz¹d Mia sta w Gdy ni, któ ry na swo jej stro nie in form uje
o ist nien iu i kom pet encj ach Biu ra Po rad Oby wat elsk ich (pro wad zone go przez
organizacjê po zarz¹dow¹ i wspie ran ego przez urz¹d mia sta).

Wa¿ niejsze wnio ski z ba dan ia

• Wœród or ga ni za cji po zarz¹do wych nie li cz ne wy daj¹ ma te ria³y o cha ra kte -
rze info rma cy j no/po rad ni czym z dzie dzi ny prawa. Szcze gó l nie ma³o jest
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or ga ni za cji, któ re pro wadz¹ tak¹ dzia³al noœæ re gu la r nie i nie wy daj¹ info r -
ma to rów pra wnych ty l ko oka zjo na l nie, bez wy ra Ÿ ne go pla nu.

• Nak³ady ma te ria³ów s¹ zbyt ni skie w sto sun ku do po trzeb.

• W wiê kszo œci przy pa d ków ma te ria³y pra w ne s¹ do bre mery to ry cz nie. Czê -
sto jed nak s¹ ma³o czy te l ne i na pi sa ne nie przy stê p nym jê zy kiem. Na le ¿y
dbaæ o ich czy te l noœæ i o pro sto tê jê zy ka, tak by za chê ca³y do le ktu ry
zwyk³ego czy te l ni ka i po zwo li³y mu, bez do da t ko wych wy ja œ nieñ, wy ko -
rzy staæ zdo by te in fo r ma cje do roz wi¹za nia pro ble mu.

• Je œli cho dzi o in sty tu cje, jest oczy wi ste, ¿e in fo r muj¹ oby wa te li o pra wie
w ob sza rach, któ re wy ni kaj¹ œci œle z ich ko m pe ten cji. Or ga ni za cje in fo r -
muj¹ o upra w nie niach zwi¹za nych czê sto z in ny mi ni¿ opra co wy wa ne
przez in sty tu cje te ma ta mi. Wska za ne by³yby wy kra cza nie poza wza je m ne
ko m pe ten cje i zain tere so wa nia oraz wspó³pra ca obu stron – przy naj mniej
na po zio mie wy mia ny in fo r ma cji o ini cja ty wach. W wiê kszo œci przy pa d -
ków cele or ga ni za cji po zarz¹do wych i in sty tu cji pu b li cz nych w za kre sie
info r mo wa nia oby wa te li o ich pra wach s¹ prze cie¿ zbie ¿ ne.

• S³abym pun ktem jest dys try bu cja ma te ria³ów pra wnych. Co pra wda, or ga -
ni za cje de kla ruj¹, ¿e ich ma te ria³y s¹ dys try buo wa ne przez wiê kszoœæ or ga -
ni za cji i in sty tu cji lo ka l nych, ale jed no cze œ nie Ÿle oce niaj¹ do stêp do nich.
Pra wdzi wym wy zwa niem dla or ga ni za cji i in sty tu cji jest do ta r cie z po -
wstaj¹cymi ma te ria³ami do zwyk³ych od bio r ców. Ta kwe stia po win na byæ
obie ktem szcze gó l nych za bie gów za rów no ze stro ny opra co wuj¹cych, jak
i spon so rów ma te ria³ów pra wnych.

Stan dardy two rzen ia i dys tryb ucji ma ter ia³ów in form acy jnych/
/po radn icz ych z dzie dziny pra wa – re kom enda cje2 

Ce chy do brego ma ter ia³u praw nego dla oby wat ela

Ma te ria³y info rma cy j ne/po rad ni cze z dzie dzi ny pra wa kie ro wa ne do oby -
wa te li – to bro szu ry, ulo t ki, ksi¹¿ki, po rad ni ki, stro ny i opra co wa nia in ter ne to -
we. Ma te ria³y te do sta r czaj¹ oby wa te lom in fo r ma cji o po wszech nie obo -
wi¹zuj¹cym w Pol sce pra wie i pra kty ce jego sto so wa nia. Wszy stkie po win ny
spe³niaæ wie le kry te riów de cy duj¹cych o tym, ¿e in fo r ma cja pi sa na, któr¹
otrzy mu je oby wa tel, w³aœci wie, rze te l nie i sku te cz nie opi su je jego upra w nie -
nia i obo wi¹zki. 
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wœród or gan iza cji po zarz¹do wych i in styt ucji, do tycz¹cego two rzen ia i dys tryb ucji
ist niej¹cych ma ter ia³ów praw nych oraz

2) oceny przez ekspertów (do radca BPO E. Ba rtos zyñska; ad wok at H. Szperl; dzien ni -
k arz/po lon ista A. Ga³¹zka) wy bran ych ma ter ia³ów praw nych or gan iza cji i in styt ucji.



Kry te ria, o któ rych po win ni pa miê taæ wy da w cy tworz¹cy ma te ria³y pra w -
ne, wy mie nio no poni¿ej.

Zaw art oœæ me ryt ory czna

Spo sób przed sta wie nia te ma tu, u¿y wa nie przyk³adów i omó wieñ, kom p le -
t noœæ przed sta wie nia te ma tu wp³ywaj¹ na ja koœæ prze ka zu i jego wa r toœæ dla
od bio r cy. Do bry ma te ria³ pra w ny to ma te ria³, z któ re go czy te l nik do wia du je
siê o przys³uguj¹cych mu upra w nie niach i jed no cze œ nie zo sta je poin for mo wa -
ny, jak z nich ko rzy staæ. Ta kie ma te ria³y za wie raj¹ du¿o in fo r ma cji pra kty cz -
nych, do tycz¹cych w szcze gó l no œci tego, z ja kich praw lub œwia d czeñ mo ¿ na
sko rzy staæ, ja kie ko szty na le ¿y po nieœæ i czy mo ¿ na ich unikn¹æ, gdzie
i wed³ug ja kich pro ce dur na le ¿y dan¹ spra wê za³atwiæ, ja kie do ku men ty na le -
¿y zgro ma dziæ, jak na le ¿y siê odwo³ywaæ itp. Ma te ria³y po win ny za wie raæ
czy te l ne przyk³ady oraz pro ste i pra wid³owe wzo ry pism.

Do bry ma te ria³ ³¹czy za gad nie nia z ró ¿ nych dzie dzin pra wa, tra ktu je te mat 
wszech stron nie i kom p le kso wo, z uw z glêd nie niem bar dzo ró ¿ nych, na po zór
zupe³nie nie zwi¹za nych ze sob¹ aspektów prawnych.

Okre œle nie celu i od bio r cy
Ma te ria³ info rma cy j ny/po rad ni czy z dzie dzi ny pra wa musi mieæ ja s ne go

od bio r cê. Musi ja s no okre œlaæ cel przed sta wia nych in fo r ma cji. Umie sz cze nie
w te k œcie in fo r ma cji o celu i od bio r cy ma te ria³u (na przyk³ad we wstê pie) po -
zwo li czy tel ni ko wi ³atwiej po ru szaæ siê w sze ro kiej ofe r cie ist niej¹cych ma te -
ria³ów pra wnych i ³atwiej wy bie raæ te, które s¹ do niego kierowane i mog¹ mu
byæ pomocne. 

Okre œle nie od bio r cy to ta k ¿e zo bo wi¹za nie do tycz¹ce jê zy ka. Je œli od biorc¹ 
s¹ spe cja li œci w ja kiejœ dzie dzi nie mo ¿ na u¿yæ spe cyfi cz ne go dla nich jê zy ka za -
wo do we go, je œli od biorc¹ jest zwyk³y czy te l nik, jê zyk trze ba upro œciæ. 

Wy bór te ma tu
Ma te ria³y pra w ne po wstaj¹, bo ist nie je zapo trze bo wa nie na ja kiœ te mat.

Po wsta nie ma te ria³u osta te cz nie ma byæ po ¿y te cz ne dla sa me go odbiorcy
materia³u.

Te mat po wi nien byæ wy bra ny na pod sta wie py tañ wp³ywaj¹cych od pod -
opie cz nych or ga ni za cji/in sty tu cji. Ma te ria³ mo¿e te¿ po wstaæ, bo z oce ny
tworz¹cych go wy ni ka, ¿e wa r to zwró ciæ na coœ uwa gê (na przyk³ad istotn¹
zmia nê w prze pi sach lub wpro wa dze nie no we go prze pi su). Wa r to spra w dziæ,
czy ma te ria³y na ten sam/po do b ny te mat ju¿ nie ist niej¹. Byæ mo¿e nie wa r to
opra co wy waæ po raz ko le j ny tego sa me go, ju¿ przez ko goœ do brze opra co wa -
ne go te ma tu. Na le ¿y uni kaæ wy bo ru te ma tu, któ re go isto t no œci nie umie my
po twier dziæ, któ ry ty l ko nam lub sponsorowi wydaje siê wa¿ny, a dla odbiorcy 
mo¿e siê okazaæ zupe³nie nieistotny.
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Fo r ma
Au to rzy ma te ria³ów czê sto staj¹ przed wy bo rem: na pi saæ mniej w pro stej

fo r mie czy wy ja œ niæ wszy stkie nie zbêd ne w da nym te ma cie kwe stie, co spra -
wia, ¿e przy go to wa ny ma te ria³ bê dzie trud nie j szy w od bio rze przez roz bu do -
wan¹ formê. 

Ide a l ny jest ma te ria³, z jed nej stro ny, na pi sa ny pro stym jê zy kiem, o nie -
wie l kiej ob jê to œci (na wet je œli oma wia ny te mat jest ob sze r ny), a za wie raj¹cy
wszy stkie pod sta wo we i niezbêdne informacje. 

£atwie j sze w od bio rze wy daj¹ siê ma te ria³y o mnie j szej ilo œci stron
i w mnie j szym, po rê cz nym fo r ma cie. Czê sto od biór in fo r ma cji u³atwia opra -
co wa nie te ma tu po przez przy jê cie formy pytañ i odpowiedzi. 

O ile to mo ¿ li we, wa r to umie œciæ w ma te ria le ad re sy przy da t nych or ga ni -
za cji/in sty tu cji za j muj¹cych siê dan¹ pro ble ma tyk¹, gdzie czy taj¹cy móg³by
skon su l to waæ swoj¹ spra wê b¹dŸ wy ja œ niæ niezrozumia³e dla niego kwestie. 

Co do bry au tor umieæ po wi nien
Ma te ria³ info rma cy j ny/po rad ni czy dla oby wa te la nie po wi nien ogra ni czaæ 

siê ty l ko do cy to wa nia czy po pra wne go ze sta wia nia tre œci prze pi sów. Wa r toœæ 
ma te ria³u po le ga na od po wied nim opra co wa niu prze pi sów pra wnych. Na pi sa -
nie do bre go te kstu info rma cyj ne go/po rad ni cze go nie opie ra siê ty l ko na zgro -
ma dze niu do stê p nych in fo r ma cji na dany te mat, bez poddania ich obróbce
i starañ o nadanie im w³aœciwego kszta³tu. 

Au tor, nie za le ¿ nie od tego, czy jest pra wni kiem, spe cja list¹ w da nej dzie -
dzi nie czy pra kty kiem, któ ry chce po dzie liæ siê z in ny mi swo i mi do œwia dcze -
nia mi, powinien umieæ:

– upro œciæ jê zyk, przy stê p nie omó wiæ zna cze nie przy ta cza nych prze pi sów,
– przed sta wiæ mo ¿ li we in ter pre ta cje prze pi sów,
– uœwia do miæ pra kty cz ne aspe kty ró ¿ nych roz wi¹zañ pra wnych, 
– po rów naæ ró ¿ ne roz wi¹za nia pra w ne i wska zaæ pra kty cz ne kon se k wen -

cje przy jê cia alte rna ty w nych mo ¿ li wo œci, tak aby czy te l nik móg³ do ko -
naæ ich œwia do me go wy bo ru, 

– wska zaæ pra kty cz ne kro ki, ja kie na le ¿y podj¹æ w opa r ciu o przy ta cza ne
prze pi sy, oraz opi saæ, ja kie pra kty cz ne trud no œci mog¹ siê po ja wiæ na
dro dze ich re a li za cji, miê dzy in ny mi ze stro ny osób sto suj¹cych pra wo
(wa r to po daæ na przyk³ad op³aty, orien ta cy j ny czas trwa nia pro ce du ry,
wy ma ga ne do ku men ty, do ja kie go urzê du na le ¿y pójœæ i z jak¹ spraw¹,
opi saæ pro ce du rê odwo³awcz¹). 

Je œli nie jest mo ¿ li we spe³nie nie tych wszy stkich wy mo gów przez jed ne go 
au to ra (a tak dzie je siê czê sto), wa r to roz wa ¿yæ stwo rze nie ze spo³u pra -
cuj¹cego nad te kstem i sk³adaj¹cego siê z pra wni ka i „zwyk³ego czy te l ni ka”,
na przyk³ad klienta organizacji.
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Jê zyk
Ma te ria³ po wi nien byæ na pi sa ny zro zu mia³ym, czy li pro stym jê zy kiem,

bez ¿a r go nu i su che go rela cjo no wa nia prze pi sów. Nie jest to pro sty do spe³nie -
nia po stu lat i wy ma ga du ¿ej sta ran no œci – cza sa mi upro sz cze nie jê zy ka pro wa -
dzi do nieporozumieñ, a nawet b³êdów prawnych.

Re cen zje/kon su l ta cje
Re cen zje ma te ria³ów s³u¿¹ ich oce nie mery to ry cz nej, ale te¿ po win ny

wzbo ga caæ ich treœæ. 
Do brze, je œli ma te ria³ re cen zu je oso ba o zupe³nie in nych kwa li fi ka cjach

ni¿ au tor, tak aby zwe ry fi ko waæ ma te ria³ i wzbo ga ciæ go o praktyczne uwagi. 
Kan dy da tów na re cen zen tów wa r to szu kaæ nie ty l ko wœród pra wni ków

i pra co w ni ków or ga ni za cji, ale ta k ¿e pra co w ni ków urzê dów, któ rzy mog¹ na
przyk³ad wzbo ga ciæ czêœæ te kstu po œwiê con¹ pro ce du rom zwi¹za nym z da nym
te ma tem. 

Ma te ria³y po win ni te¿ re cen zo waæ zwy kli czy te l ni cy, któ rych do ty czy te -
mat ma te ria³u – bez ich oce ny ma te ria³ mo¿e byæ zupe³nie nie u¿y te cz ny, na wet 
je œli bê dzie poprawny merytorycznie. 

Re da k cja
Nie po pra w nie zre da go wa ny tekst Ÿle siê czy ta i znie chê ca czy te l ni ka. Ma -

te ria³ po wi nien mieæ czy te l ny spis tre œci, któ ry po zwo li czy tel ni ko wi ³atwo
zna leŸæ za wa r te w nim in fo r ma cje. Na le ¿y rów nie¿ za dbaæ o lo gi cz ny uk³ad
te kstu. Po wi nien on uw z glêd niaæ po trze by czy te l ni ka i mo ¿ li wie naj pre cyzy j -
niej i naj pra kty cz niej pro wa dziæ go po przez dany te mat, tak aby uzy ska³ wie -
dzê o upra w nie niach, obo wi¹zkach i for ma l no œciach. Trze ba uni kaæ d³ugich
zdañ, sto so waæ prosty jêzyk. Nie nale¿y zamieszczaæ zbyt d³ugich cytatów
z aktów prawnych.

Ko re kta
Wbrew po zo rom nie jest to b³ahe za gad nie nie. Tekst z b³êda mi jê zy ko wy -

mi lub wy ni kaj¹cymi ze z³ego sk³adu Ÿle siê czy ta, nie chê t nie te¿ siê ga siê po
nie go po no w nie. Ko nie cz ne jest spra w dze nie te kstu przez po lo ni stê/ko re kto ra
przed jego od da niem do dru ku. Wszy stko to po zwo li unikn¹æ tak pod sta wo -
wych, ra¿¹cych b³êdów, jak na przyk³ad ur wa ne aka pi ty, po wtó rze nia, b³êdy
sty li sty cz ne. Wa r to za sto so waæ kil ku sto p niow¹ ko re ktê (korekta przed z³a ma -
niem, korekta po z³amaniu tekstu).

Czy te l noœæ dla od bio r cy
Wygl¹d, spo sób pre zen ta cji, uk³ad te kstu – wszy stko, co wp³ywa na czy te l -

noœæ prze ka zu, jest bar dzo wa ¿ ne dla czy te l ni ka. Ma te ria³y po win ny byæ este -
ty cz ne i zwra caæ na sie bie uwa gê. Je œli nie jest mo ¿ li we wy ko na nie pro fe sjo -
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nal nego opra co wa nia gra fi cz ne go ma te ria³u, na le ¿y przy naj mniej uni kaæ zby t -
niej ilo œci te kstu na jed nej stro nie, nad mia ru wy ró ¿ nieñ, zbyt ma³ej czcion ki
itp. Nie po win no siê te¿ osz czê dzaæ na pa pie rze ko sztem wygl¹du.

Aktu a l noœæ – po da wa nie in fo r ma cji o aktu a l nym sta nie pra wnym
Nie z wy kle isto t ne jest wy ra Ÿ ne info r mo wa nie o tym, na jaki dzieñ uwz glê d -

nio no stan pra w ny w da nym ma te ria le. Wy móg ten po wi nien byæ bez wzglêd -
nie prze strze ga ny w ka ¿ dej bez wyj¹tku pu b li ka cji, nie za le ¿ nie od jej fo r my.
Nie wy sta r czy sama in fo r ma cja o roku, a na wet mie si¹cu wy da nia da ne go ma -
te ria³u. Czy te l nik musi zo staæ wy ra Ÿ nie uœwia do mio ny, ¿e stan pra w ny mo¿e
ulec zmia nie. Tak¹ fun kcjê spe³nia do pie ro in fo r ma cja typu: „Uwz glê d nio no
stan pra w ny na dzieñ…”.

Szcze gó l na dba³oœæ o to, aby ma te ria³ by³ opa trzo ny in fo r macj¹ o sta nie
pra wnym, jest ko nie cz na w przy pa d ku pu b li ka cji in fo r ma cji pra wnych w In -
ter ne cie. Jest tu szcze gó l nie ³atwo pu b li ko waæ in fo r ma cje pra w ne, ale, jak wy -
ni ka z do œwia d cze nia, du¿o trud niej przy cho dzi pó Ÿ niej dba nie o ich aktu a li za -
cjê. Je œli in fo r ma cje w In ter ne cie s¹ ko pio wa ne za czyj¹œ zgod¹ (na przyk³ad
z in nej stro ny in ter ne to wej), a ist niej¹ oba wy, ¿e nie bêd¹ aktu ali zo wa ne sy ste -
maty cz nie, lepiej od razu u¿ywaæ linków do tej stro ny, ni¿ zabiegaæ o ich
kopiowanie. 

Do brze, je œli ma te ria³, przy oka zji oma wia nia okre œlo ne go za gad nie nia,
wska zu je, ¿e stan pra w ny w da nej dzie dzi nie, na przyk³ad wy so koœæ okre œlo -
ne go wska Ÿ ni ka, mo¿e ulec zmia nie i jed no cze œ nie in fo r mu je, jak i gdzie na le -
¿y œle dziæ ewen tu a l ne zmia ny przed przyst¹pieniem do za³atwiania okre œlo nej
sprawy. 

Wa r to wzi¹æ pod uwa gê, by przy oka zji oma wia nia okre œlo nej pro ble ma -
ty ki, ma te ria³ za po wia da³ spo dzie wan¹ zmia nê stanu prawnego.

Do brze by³oby uczu laæ czy te l ni ka na du¿¹ nie sta bi l noœæ prze pi sów w Pol -
sce. Zmie niaj¹ siê one bar dzo czê sto i na wet spe cja li œci gubi¹ siê w za cho -
dz¹cych zmia nach. Dla te go czy te l nik musi wie dzieæ, ¿e za nim sko rzy sta z in -
fo r ma cji za wa r tej w da nym ma te ria le pra wnym, po wi nien siê upewniæ, ¿e jest
ona aktualna.

Po sza no wa nie praw au to rskich
Tekst ma te ria³u pra wne go – mimo ¿e po wsta³ dla do bra oby wa te li i jest po w -

szech nie i bezp³at nie do stê p ny w po sta ci wy dru ko wa nej lub in ter ne to wej – nie 
jest ni czyj. Za wsze ma do nie go pra wa jego au tor i za zwy czaj, w ja kimœ za kre -
sie, wy da w ca.

Mo ¿ na prze dru ko wy waæ mnie j sze lub wiê ksze fra g men ty opra co wañ ty l -
ko po uprzed nim poin for mo wa niu o tym wy da w cy/au to ra i uzy ska niu jego
zgo dy lub przy naj mniej po da niu Ÿród³a prze dru ku, je œli fra g ment nie jest d³ugi 
(tytu³, autor, wydawnictwo).
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Dys tryb ucja ma ter ia³ów praw nych

Or ga ni za cje de kla ruj¹, ¿e dys try bu uj¹ swo je ma te ria³y pra w ne po przez
inne or ga ni za cje i nie mal wszy stkie in sty tu cje lo ka l ne. Jed no cze œ nie wiê -
kszoœæ z nich oce nia do stêp do ma te ria³ów pra wnych jako trud ny lub z³y. Do -
stêp do in fo r ma cji pra wnych two rzo nych przez in sty tu cje jest g³ów nie in ter ne -
to wy, a wiêc te¿ bar dzo ogra ni czo ny. 

Or ga ni za cje i in sty tu cje po win ny wiêc d¹¿yæ do po le p sze nia do stê pu do
ma te ria³ów pra wnych. Nie zbêd ne ele men ty do brej dystrybucji to:

– Do bra we wnê trz na or ga ni za cja dys try bu cji.
– Ja s ne za sa dy do stê pu oby wa te li do ma te ria³ów.
– Sto so wa nie ró ¿ nych me tod dys try bu cji. 
– Wspó³pra ca or ga ni za cji i in sty tu cji.

Do bra we wnê trz na or ga ni za cja dys try bu cji
Plan (po li ty ka) dys try bu cji (ob szar, cel) Na le ¿y okre œliæ ob szar tery to -

ria l ny oraz gru py, do któ rych maj¹ tra fiaæ ma te ria³y. Aby unikn¹æ nie za pla -
nowa nej dys try bu cji, wa ¿ ne jest te¿ okre œle nie celu, któ ry chce my osi¹gn¹æ.

Oso ba odpo wie dzia l na Wa r to mieæ spe cja l ne go pra co w ni ka od po wia -
daj¹cego za dys try bu cjê ma te ria³ów, a przy naj mniej okre œliæ, czy im za da niem
w ze spole, jest dba nie o dys try bu cjê ma te ria³ów.

Bu d¿et na dys try bu cjê Nie mo ¿ na pro wa dziæ dys try bu cji bez zare zer wo -
wa nych na ten cel œro d ków – trze ba o tym pa miê taæ przy kon stru kcji bu d¿e tów 
pro je któw sk³ada nych do spon so rów lub zare ze r wo waæ je ze œro d ków w³as -
nych. Plan dys try bu cji po wi nien uw z glêd niaæ rów nie¿ jej koszty.

Ja s ne za sa dy do stê pu do ma te ria³ów
Bezp³at noœæ ma te ria³ów dla oby wa te li Ma te ria³y po win ny byæ bezp³atne 

dla oby wa te li po szu kuj¹cych po mo cy pra wnej lub do stê p ne za sym bo liczn¹
op³at¹. Je œli or ga ni za cje nie maj¹ œro d ków na do dru ki, nie po win ny uni kaæ po -
bie ra nia op³at od in nych or ga ni za cji/in sty tu cji, szcze gó l nie za druk wiê kszych
ilo œci ma te ria³ów. Je œli ma te ria³ jest bezp³atny, na jego ok³adce po win na siê
zna leŸæ in fo r ma cja: „eg ze m p larz bezp³atny”.

Ko mu ni kat o za sadach do stê pu do ma te ria³ów O tym kto, gdzie i jak
mo¿e otrzy maæ ma te ria³y, na le ¿y in fo r mo waæ ja s no i pre cy zy j nie, na przyk³ad
na swo ich stro nach in ter ne to wych lub ma te ria³ach re kla mo wych.

Sto so wa nie ró ¿ nych me tod dys try bu cji
Jak naj sze rzej udo stê p niæ to, co ju¿ jest Wa r to za dbaæ o to, aby jak naj -

wiê cej ma te ria³ów pra wnych uka zy wa³o siê w In ter ne cie, naj le piej z mo ¿ li wo -
œci¹ ko pio wa nia, tak aby by³y do stê p ne dla jak naj sze r szej gru py zain tere so -
wa nych. Dzia³anie ta kie nie po win no na ru szaæ za sad praw au to rskich. Szcze -
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gó l nie za sad ne wy da je siê stwo rze nie w In ter ne cie za so bów z ma te ria³ami
z dzie dzi ny pra wa kie ro wa ny mi do oby wa te la. Mo ¿ na two rzyæ nowe stro ny
lub sko rzy staæ z ju¿ ist niej¹cych bi b lio tek in ter ne to wych, na przyk³ad wi try na
wie j ska, bi b lio te ka.ngo.pl.

Wy ko rzy staæ sie ci ju¿ ist niej¹ce – o tym jak uzu pe³niæ dzia³anie In ter -
ne tu Dla po le p sze nia do stê pu do in fo r ma cji osób, któ re nie mog¹ pos³ugi waæ
siê In ter ne tem, na le ¿a³oby za dbaæ o stwo rze nie sie ci pun któw, udo stê p nia -
j¹cych te ma te ria³y. Trze ba ko rzy staæ z sie ci ju¿ ist niej¹cych: biu ra po rad oby -
wa te l skich, sie cio we or ga ni za cje (na przyk³ad Ca ri tas Pol ska, Pol ski Zwi¹zek
Nie wi do mych), bi b lio te ki pu b li cz ne, oœro d ki po mo cy spo³ecz nej, po wia to we
cen tra po mo cy ro dzi nie, s¹dy itp. Po win ny to byæ pun kty daj¹ce mo ¿ li woœæ
jak naj sze r sze go do stê pu. Nie mog¹ byæ opa r te ty l ko na or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych, ale te¿ nie mog¹ byæ zbyt ma so we (na przyk³ad przy chod nie,
skle py). ¯adna or ga ni za cja ani in sty tu cja, nie bê dzie w sta nie udŸwign¹æ ko -
sztów tak ma so wej (i w kon se k wen cji bar dzo przy pad ko we go) produkcji
materia³ów.

Daæ in sty tu cjom wie dzê o tym, co opra co wuj¹ or ga ni za cje, a or ga ni -
za cjom wie dzê o tym, co opra co wuj¹ in sty tu cje Bez wspó³pra cy or ga ni za cji
z in sty tu cja mi – roz po czy naj¹cej siê od zgro ma dze nia wie dzy o tym, ja kie za -
so by ma te ria³ów info rma cy j nych/po rad ni czych z dzie dzi ny pra wa ju¿ ist niej¹, 
nie uda siê zwiê kszyæ do stê pu do two rzo nych in fo r ma cji. Na pocz¹tek ko nie -
cz ne jest do ta r cie do in sty tu cji z list¹ wy da w nictw i stron in ter ne to wych, na
któ rych do stê p ne s¹ do bre opra co wa nia pra w ne dla oby wa te li (in fo r ma cje ta -
kie mog³yby siê zna j do waæ na przyk³ad na stro nie „Biu le ty nu In fo r ma cji Pu b -
li cz nej” in sty tu cji). Wie dza in sty tu cji o ist nie niu spi su ta kich ma te ria³ów jest
nie zbêd na. Ta sama uwa ga do tycz¹ca do stê pu do in fo r ma cji o tym, co opra co -
wuj¹ in sty tu cje, do ty czy te¿ organizacji.

Otwo rzyæ or ga ni za cje na wspó³pra cê z in ny mi orga ni za cja mi Or ga ni -
za cje naj czê œciej wspó³pra cuj¹ z in ny mi dzia³aj¹cymi w tej sa mej dzie dzi nie.
Tym cza sem rza d ko jest tak, aby in fo r ma cja o upra w nie niach da nej oso by/gru -
py ogra ni cza³a siê do jed nej dzie dzi ny. Do stêp do in fo r ma cji o upra w nie niach
wy ni kaj¹cych z ró ¿ nych dzie dzin wy da je siê nie zbêd ny i mo ¿ li wy do za spo -
ko je nia w spo sób po do b ny, jak w przy pa d ku do cie ra nia z in fo r macj¹ do in sty -
tu cji – po przez stwo rze nie li sty opra co wañ i zare kla mo wa nie jej (na przyk³ad
w In ter ne cie).

Sko rzy staæ z no wych ma so wych me tod dys try bu cji – Te le ga ze ta Nie
ty l ko In ter net jest ma so wy, a jak wia do mo jego ma so woœæ w na szym kra ju
nie trud no jest pod wa ¿yæ. Dobr¹ me tod¹ do stê pu do in fo r ma cji pra wnej za rów -
no na wsi, jak i w du ¿ych mia stach jest Te le ga ze ta. Nie po zwa la ona co pra wda 
za mie sz czaæ roz bu do wa nych in fo r ma cji po rad ni ko wych, ale jest do brym me -
dium do prze ka zy wa nia pro s tych in fo r ma cji, ta k ¿e o upra w nie niach.

Stan dardy info rmat orów praw nych 75



Wspó³pra ca miê dzy or gan iza cja mi i ur zêd ami

Wspó³pra co waæ z in ny mi. In sty tu cje in fo r muj¹ oby wa te li o pra wie w ob -
sza rach, któ re wi¹¿¹ siê œci œle z ich kom pe ten cja mi. Or ga ni za cje in fo r muj¹
o pra wie zwi¹za nym z in ny mi te ma ta mi, czê sto ³¹cz¹ w przy go to wa nym ma te -
ria le wie le aspe któw da nej spra wy. Wska za ne by³oby wy kra cza nie poza wza -
je m ne ko m pe ten cje i zain tere so wa nia oraz wspó³pra ca obu stron – przy naj -
mniej na po zio mie wy mia ny in fo r ma cji o swo ich ini cja ty wach. 

Wy da je siê, ¿e dla efe ktywne go po wsta wa nia do brych, pra kty cz nych in fo r -
ma cji nie zbêd ne jest szu ka nie przez or ga ni za cje wspó³pra cy z in sty tu cja mi.
W za kre sie two rze nia ma te ria³ów pra wnych jest ona doœæ czê sta (szcze gó l nie
je œli cho dzi o wspó³pra cê z urzê da mi cen tra l ny mi, na to miast na pe w no zbyt
rza d ka w przy pa d ku in sty tu cji lo ka l nych). Jed nak na pe w no wspó³praca po -
win na byæ czê st sza w za kre sie dys try bu cji.

Po wie dzi eæ in nym o swo ich ma ter ia³ach, czy li re klama

Two rze nie ulo tek re kla mo wych (ta k ¿e stron in ter ne to wych) o swo ich
ma te ria³ach pra wnych przez po je dyn cze or ga ni za cje. Ogól no po l ska i lo -
ka l ne pro mo cje za so bów. Na wet naj le p sze me to dy (In ter net, Te le ga ze ta, sieæ 
pun któw w or ga ni za cjach i in sty tu cjach) i naj wiê ksze œro d ki w³o¿o ne w po -
wiê ksze nie nak³adów ma te ria³ów nie oka¿¹ siê sku te cz ne bez roz re kla mowa -
nia in fo r ma cji o two rzo nych za so bach. Oby wa te lom po trze b na jest in fo r ma cja 
nie ty l ko o po je dyn czych se riach, ale ta k ¿e ze bra na w jed nym mie j s cu in fo r -
ma cja o tym, co mog¹ otrzy maæ od in nych or ga ni za cji/in sty tu cji. 

Po wie dzieæ, dla cze go wa r to z tych ma te ria³ów ko rzy staæ. Za rów no do
ja ko œci, jak i sku te cz no œci in fo r ma cji pra wnych po wstaj¹cych w or ga ni za -
cjach/in sty tu cjach w In ter ne cie, Te le ga ze cie oraz tych do stê p nych, w po sta ci
dru ko wa nych ma te ria³ów pra wnych, trze ba od bio r cê prze ko naæ i za chê ciæ do
ko rzy sta nia. Samo ich ist nie nie nie daje gwa ran cji, ¿e obywatele kiedykolwiek 
do nich dotr¹.

Za pra sza my do le ktu ry ra po r tu „Stan dar dy info r ma to rów pra wnych”. In -
fo r ma cje na ten te mat s¹ do stê p ne miê dzy in ny mi w po rta lu or ga ni za cji po -
zarz¹do wych www.ngo.pl oraz na stro nach Fun da cji In sty tut Spraw Pu b li cz -
nych.
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Adam Bod nar*
He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³owie ka

Li tyg acje stra teg iczne
do tycz¹ce sys temu dos têpu

do po mocy praw nej

Wpro wad zenie

W ra mach Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” Rada Eks per tów po wie rzy³a He l -
si ñ skiej Fun da cji Praw Cz³owie ka po pro wa dze nie trzech spraw w cha ra kte rze
li ty ga cji stra te gi cz nej. Przed mio tem ni nie j sze go opra co wa nia jest ogó l ne
przed sta wie nie, na czym po le ga li ty ga cja stra te gi cz na w wa run kach pol skich,
a ta k ¿e opi sa nie spraw wy bra nych do pro wa dze nia w ra mach Pro gra mu „Oby -
wa tel i Pra wo”, prze pro wa dzo nych dzia³añ pra wnych, jak rów nie¿ ich obe c -
nych oraz po ten cja l nych sku t ków. 

Li tyg acja stra teg iczna – pojê cie oraz dzia³ania

Po jê cie li ty ga cji stra te gi cz nej (stra te gic li ti ga tion) oz na cza pro wa dze nie
po stê po wañ s¹do wych i admi ni stra cyj nych w spra wach isto t nych z pun ktu wi -
dze nia re a li za cji in te re su pub li cz ne go, w celu: (i) do ko na nia trwa³ej zmia ny
pra wa lub orze cz ni c twa, (ii) iden tyfi ko wa nia luk w pra wie (a tym sa mym
wska zy wa nia kie run ków dla usta wo da w cy), (iii) za pe w nie nia po pra wnej in -
ter pre ta cji oraz sto so wa nia prze pi sów, oraz (iv) nag³aœ nia nia ne ga ty w nych
pra ktyk. Li ty ga cja stra te gi cz na jest jedn¹ z me tod dzia³al no œci or ga ni za cji po -
zarz¹do wych dzia³aj¹cych na œwie cie i mo¿e byæ sto so w na w ró ¿ ne go ro dza ju
dzia³aniach na rzecz ochro ny in te re su pub li cz ne go, jak na przyk³ad ochro na
praw cz³owie ka, in te re sy se kto ra po zarz¹do we go, ochro na œro do wi ska czy
dzia³ania na rzecz praw ko biet. 

W Pol sce ist niej¹ dwa zinsty tucjo nalizo wa ne pro gra my za j muj¹ce siê li ty -
gacj¹ stra te giczn¹. Pie r wszy z nich to Pro gram Spraw Pre ce den so wych
dzia³aj¹cy w He l si ñ skiej Fun da cji Praw Cz³owie ka (HFPCz), któ re go ce lem s¹ 

* Au tor jest ko ord yna tor em Pro gramu Spraw Pre ced enso wych w Hel siñ skiej Fun -
dac ji Praw Cz³owieka.



dzia³ania na rzecz ochro ny praw cz³owie ka1. Dru gim jest pro gram li ty ga cji
stra te gi cz nej dzia³aj¹cy w In sty tu cie Spraw Pu b li cz nych w ra mach pro je ktu
Ko m pas – Bu do wa nie przy ja z ne go œro do wi ska pra wne go i spo³ecz ne go dla
or ga ni za cji po zarz¹do wych2. 

Pro wa dze nie li ty ga cji stra te gi cz nej co do za sa dy opie ra siê na me to dzie,
w któ rej prio ry te tem s¹ zak³ada ne z góry cele oraz re zu l ta ty, ja kie mo ¿ na
osi¹gn¹æ dziê ki pro wa dze niu sta ran nie wy bra nych spraw. Pro wa dze nie ka ¿ dej 
spra wy po win no siê spro wa dzaæ do sche ma tu, w któ rym naj pierw na stê pu je
iden ty fi ka cja ce lów, na stê p nie po szu ki wa nie od po wied niej spra wy (spraw)
dla ka ¿ de go wy zna czo ne go celu, wy bór spra wy, a na stê p nie opra co wa nie stra -
te gii dla ka ¿ dej spra wy. Wszczê cie pro wa dze nia kon kre t nej spra wy mo¿e po -
le gaæ na wnie sie niu po wó dz twa, z³o¿e niu za wia do mie nia o pope³nie niu prze -
stê p stwa czy przyst¹pieniu do tocz¹cego siê postêpowania (w zale¿noœci od
rodzaju i charakteru sprawy). 

Pro wa dze niu kon kre t nej spra wy po win no to wa rzy szyæ jed no cze s ne na -
g³oœ nie nie da ne go pro ble mu pra wne go i inne dzia³ania maj¹ce na celu zmia nê
pra wa lub pra kty ki. W przy pa d ku wy gra nia spra wy czy te¿ osi¹gniê cia in nych
ce lów wy ni kaj¹cych z li ty ga cji stra te gi cz nej (na przyk³ad orze cze nia uw z -
glêd niaj¹cego opi niê przed sta wion¹ przez or ga ni za cjê po zarz¹dow¹), li ty ga -
cja stra te gi cz na po le ga ta k ¿e na mo ni to rin gu wy ko na nia orze cze nia, to zna czy
zmian pra wnych czy spo³ecz nych, któ re s¹ lub po win ny byæ jego efe ktem.
Oczy wi œcie, po wy ¿sze za³o¿e nia sta no wi¹ mo del ide a l ny, w wie lu przy pa d -
kach jed nak nie jest on mo ¿ li wy do zrea li zo wa nia. Czê sto or ga ni za cje po -
zarz¹dowe mog¹ za an ga ¿o waæ siê w spra wê, kie dy jest ona ju¿ w toku. Rów -
nie¿ spra wy, któ re tocz¹ siê przed s¹dami, mog¹ zwró ciæ uwagê na istniej¹ce
problemy, a przyst¹pienie organizacji do takiej sprawy mo¿e podkreœliæ ich
ogólnospo³eczny wymiar. 

Pro gram Spraw Pre ced enso wych 

Pro gram Spraw Pre ce den so wych roz pocz¹³ dzia³al noœæ w HFPCz w paŸ -
dzie r ni ku 2004 roku. W ra mach pro gra mu, HFPCz przy stê pu je lub roz po czy -
na stra te gi cz nie wa ¿ ne po stê po wa nia s¹dowe i admi ni stra cyj ne. D¹¿y w ten
spo sób do uzy ska nia prze³omo wych, pre ce den so wych wy ro ków, zmie nia -
j¹ cych pra kty kê orze cz nicz¹ lub prze pi sy pra w ne w kon kre t nych kwe stiach
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1 Pro gram pro wad zony w Fun dac ji na zywa siê Pro gram em Spraw Pre ced enso -
wych, pon iew a¿ na œwi ecie od chod zi siê od u¿ ywan ia po jêcia „li tyg acja stra teg iczna”,
na zyw aj¹c pro wad zone spra wy o stra teg icznym wy miar ze test ca ses albo im pact
ca ses. Po jêcie „spra wy pre ced enso wej” jest bar dziej zro zum ia³e dla prz eci êtnego od -
biorcy w Pol sce ni¿ „li tyg acja stra teg iczna”, co jest istotne przy pro wad zeniu spraw
ad res owa nych do sze rok iego krê gu za int ere sow any ch.

2 Por. wi êcej in form acji na stro nie http://www.isp.org.pl/kom pas/



pra wnych budz¹cych po wa ¿ ne w¹tpliwoœci z punktu widzenia ochrony praw
cz³owieka. 

Pod sta wow¹ funkcj¹ Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych jest za tem zmia na
pra wa lub pra kty ki orze cz ni czej w za kre sie praw cz³owie ka. Dzia³ania po dej -
mo wa ne w ra mach pro gra mu maj¹ jed nak sze reg sku t ków po œred nich, jak na
przyk³ad pod no sze nie œwia do mo œci oby wa te li w za kre sie po sia da nych praw,
przy czy nia nie siê do de ba ty pu b li cz nej, edu ka cja sê dziów i pra wni ków pra -
kty ków, akty wi zo wa nie spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, imp le men ta cja na
grunt krajo wy no wych ten den cji z in nych pañstw oraz orze cz ni c twa miê -
dzyna rodo we go, na cisk na zmia nê pra wa lub pra kty ki (je œli okre œlo ne cele nie
zo stan¹ osi¹gniê te w wy ni ku pro wa dze nia postêpowañ) czy te¿ wzmacnianie
grup tradycyjnie marginalizowanych lub dyskryminowanych. 

Rea li za to rzy pro gra mu ucze st ni czy li ju¿ w wie lu nie zwy kle wa ¿ nych
spra wach maj¹cych mie j s ce w Pol sce (na przyk³ad spra wa Bo ¿e ny £opa c kiej
prze ciw ko Je ro ni mo Ma r tins Dys try bu cja SA). Obe c nie pro gra mem jest ob jê -
tych oko³o 40 spraw do tycz¹cych ró ¿ nych kwe stii z za kre su ochro ny praw
cz³owie ka. Ich pro wa dze nie jest mo ¿ li we dziê ki wspó³pra cy na za sa dach pro
pu b li co bono z kan ce la ria mi pra wny mi, pra wni ka mi, eks per ta mi oraz wo lon -
ta riu szami. Spra wy ob jê te pro gra mem s¹ wy ni kiem sta ran nej se le kcji do ko ny -
wa nej przez Radê Pro gra mow¹, któ ra jest rów nie¿ odpo wie dzia l na za kon tro lê 
bie¿¹cej dzia³al no œci pro gra mu3. Wa¿n¹ czê œci¹ dzia³al no œci s¹ „opi nie przy -
ja cie la s¹du” przed sta wia ne s¹dom po wszech nym, Try bu na³owi Kon sty tucy -
jne mu (TK) oraz Euro pe j skie mu Try bu na³owi Praw Cz³owie ka (ETPCz).
Sk³ada ne s¹ one w zwi¹zku z kon kre t ny mi spra wa mi pro wa dzo ny mi w ra mach 
Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych, jak rów nie¿ ca³ko wi cie od rê b nie od tych
spraw – w celu usto sun ko wa nia siê do okre œlo ne go pro ble mu pra wne go. 

W toku doty ch cza so wej dzia³al no œci, Pro gram Spraw Pre ce den so wych
od niós³ ju¿ ki l ka po wa ¿ nych su kce sów. Do naj wiê kszych mo¿na zaliczyæ:

– wy rok S¹du Naj wy ¿sze go (SN) z 13 paŸ dzie r ni ka 2005 roku w spra wie
z po wó dz twa B. i S. Wo j na ro wskich usta laj¹cy za sa dê odpo wie dzial no -
œci od szko dowa w czej za tak zwa ne z³e uro dze nie (wron g ful birth); 

– wy rok TK z 16 sty cz nia 2006 roku uz naj¹cy za nie kon stytu cyj ne prze -
pi sy ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go po zwa laj¹ce na od da la nie ka sa cji
w spra wach ka r nych jako „oczy wi œcie bez za sad ne” bez ko nie cz no œci
sporz¹dza nia uza sad nie nia. W spra wie tej HFPCz jako pie r wsza or ga ni -
za cja po zarz¹dowa wy stê po wa³a przed TK w cha ra kte rze „przy ja cie la
s¹du” (ami cus cu riae);
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3 Cz³on kami Rady Pro gram owej s¹: pro fes oro wie: Wik tor Osi atyñski, An drzej
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– wy rok S¹du Okrê go we go w Wa r sza wie od da laj¹cy osta te cz nie wnio sek 
Pre zy den ta m.st. Wa r sza wy o za ka za nie dzia³al no œci Sto wa rzy sze nia
Cho mi czów ka Prze ciw De gra da cji; 

– wy rok Na cze l ne go S¹du Admi ni stra cyjne go stwier dzaj¹cy, i¿ za kaz
Ma r szu Rów no œci w Po zna niu wy da ny przez Pre zy den ta Po zna nia oraz
Wo je wo dê Wie lo pol skie go by³ bez pra w ny. 

Pro gram Spraw Pre ce den so wych ucze st ni czy obe c nie w wie lu cie ka wych
i isto t nych spra wach, tocz¹cych siê przed s¹dami krajo wy mi i miê dzyna rodo -
wy mi. S¹ to spra wy do tycz¹ce na przyk³ad ta kich kwe stii jak udzia³ ase so rów
s¹do wych w wy mia rze spra wied li wo œci (ska r ga kon sty tucy j na AD Dr¹go wski
SA, SK 11/06), kon sty tucy j noœæ pro ce du ry kie ro wa nia na ba da nia psy chia try -
cz ne w po stê po wa niu ka r nym (ska r ga kon sty tucy j na Han ny R., SK 50/06) czy
do stê p noœæ abo r cji ze wzglê dów tera peu ty cz nych (spra wa Ali cja Tysi¹c prze -
ciw ko Pol sce). 

Spra wy objê te Pro gram em „Oby wat el i Pra wo”

Rada Eks per tów zde cy do wa³a siê po wie rzyæ HFPCz po pro wa dze nie
w cha ra kte rze li ty ga cji stra te gi cz nej trzech spraw do tycz¹cych do stê pu do po -
mo cy pra wnej. Wstê p ny wy bór spra wy zo sta³ do ko na ny przez HFPCz na pod -
sta wie przy chodz¹cych li stów oraz zg³aszaj¹cych siê osób po szko do wa nych.
HFPCz przed sta wi³a Ra dzie Eks per tów trzy me mo ran da za wie raj¹ce szcze -
gó³owy opis ka ¿ dej spra wy, jak rów nie¿ za³o¿e nia stra te gi cz ne oraz bu d¿e to -
we. Rada Eks per tów zgo dzi³a siê na pro wa dze nie wszy stkich przed sta wio -
nych jej spraw, przy czym zg³osi³a sze reg uwag mery to ry cz nych do tycz¹cych
stra te gii oraz ce lów, ja kie mog³yby zo staæ osi¹gniê te przez pro wa dze nie da nej
spra wy. W efe kcie Pro gra mem „Oby wa tel i Pra wo” zo sta³y ob jê te trzy
sprawy, dotycz¹ce zró¿nicowanej problematyki z punktu widzenia dostêpu do
pomocy prawnej:

– spra wa La sko wska prze ciw ko Pol sce do tycz¹ca pro ble ma ty ki wy zna -
cza nia ad wo ka ta z urzê du w kon te k œcie b³êdów pope³nia nych przez wy -
miar spra wied li wo œci;

– spra wa Da riu sza R. do tycz¹ca rze te l no œci i obie kty w no œci po stê po wañ
dys cyp lina r nych jako œro d ka zape wnia ja ce go wy sok¹ ja koœæ us³ug pra w -
nych;

– spra wa Sta ro szczyk prze ciw ko Pol sce i Sia³ko wska prze ciw ko Pol sce
– do tycz¹ce do stê p no œci po mo cy pra wnej z urzê du w po stê po wa niu ka -
sa cy j nym w spra wach cy wi l nych. 

Spra wa La skows ka prze ciwko Pol sce

Spra wa La sko wska prze ciw ko Pol sce (ska r ga nr 77765/01) do ty czy kwe -
stii do stê p no œci po mo cy pra wnej w po stê po wa niu ka sa cy j nym. W isto cie spra -
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wa ta do ty czy b³êdów pope³nia nych przez s¹dy przy wy zna cza niu pe³no mo c -
ni ków z urzê du. Spra wa ta wska zu je, ¿e brak jed no li tych regu³, roz pro szo ne
ko m pe ten cje, a ta k ¿e du¿a swo bo da uz na nio wa s¹dów, po wo du je, i¿ efe kty w -
nie wie le osób jest po zo sta wio nych bez od po wied niej re pre zen ta cji pra wnej
w pro ce sach. 

Po czê œcio wo prze gra nym przed s¹dami dwóch in stan cji po stê po wa niu
o ali men ty od by³ego mê¿a, L. La sko wska wyst¹pi³a do S¹du Okrê go we go
w Ka to wi cach o usta no wie nie ad wo ka ta z urzê du w celu sporz¹dze nia ka sa cji.
S¹d od mó wi³ przy zna nia jej ad wo ka ta, twierdz¹c, ¿e w spra wach ali men tacy j -
nych ka sa cja jej nie przys³ugu je. Jed no cze œ nie, S¹d spy ta³, czy w zwi¹zku
z tym na dal pod trzy my wa ny jest wnio sek o usta no wie nie ad wo ka ta. W od po -
wie dzi L. La sko wska po in for mo wa³a, ¿e ka sa cja nie przys³ugu je w spra wach
o ali men ty, gdy do ty czy wy so ko œci œwia d czeñ, pod czas gdy jej za mia rem jest
opa r cie ka sa cji na in nych pod sta wach. S¹d Okrê go wy w Ka to wi cach od da li³
jed nak wnio sek o usta no wie nie ad wo ka ta, po zo staj¹c przy sta no wi sku, ¿e ka -
sa cja w jej spra wie nie przys³ugu je. Dnia 2 maja 2000 roku L. La sko wska
wnios³a za ¿a le nie do SN na to po sta no wie nie, jed na k ¿e S¹d Okrê go wy w Ka -
to wi cach nie prze ka za³ go do SN, gdy¿ po sta no wie niem z dnia 1 cze r w ca 2000 
roku uzna³ je za nie dopu sz czal ne. Dnia 24 cze r w ca 2000 roku L. La sko wska
z³o¿y³a ko le j ne za ¿a le nie do S¹du Naj wy ¿sze go. S¹d Okrê go wy w Ka to wi -
cach po sta no wie niem z dnia 6 li pca 2000 roku po no w nie od rzu ci³ za ¿a le nie
jako nie dopu sz czal ne. W tych oko li cz no œciach L. La sko wska wnios³a sa mo -
dzie l nie na pi san¹ ka sa cjê. S¹d Okrê go wy od rzu ci³ ka sa cjê ze wzglê dów fo r -
ma l nych, na co L. La sko wska wnios³a za ¿a le nie do SN. Dnia 18 sty cz nia 2001
roku SN wyda³ osta te cz ne po sta no wie nie w spra wie, od rzu caj¹c za ¿a le nie
L. La sko wskiej. Nie zwy kle isto t ne jest przy tym uza sad nie nie roz strzy g niê cia
przez SN. Uzna³ on bo wiem po sta no wie nie S¹du Okrê go we go za za sad ne je -
dy nie z ra cji prze kro cze nia te r mi nu do wnie sie nia ka sa cji oraz nie za cho wa nia
wy mo gu sporz¹dze nia ska r gi przez ad wo ka ta lub ra d cê pra wne go. 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 do stê pu do po mo cy pra wnej zamkn¹³ pani L. La sko wskiej pra wo do
sko rzy sta nia z do stê p nych œro d ków pro cedu ra l nych, a tym sa mym na ru szy³
pra wo do s¹du. L. La sko wska z³o¿y³a dnia 1 sie r p nia 2000 roku ska r gê do
ETPCz. Spra wa zo sta³a w 2005 roku zakomunikowana Rz¹dowi RP.

Przed mio tem ska r gi jest w szcze gó l no œci roz wa ¿e nie, czy w œwie t le art. 6
§ 1 Eu ro pe j skiej Kon we ncji Praw Cz³owie ka od mo wa przy zna nia ad wo ka ta
lub ra d cy pra wne go z urzê du ce lem sporz¹dze nia ka sa cji w po stê po wa niu cy -
wi l nym za mknê³a skar¿¹cej do stêp do s¹du. W Pol sce w po stê po wa niu przed
SN ist nie je tak zwa ny przy mus ad wo ka cki, a wiêc obo wi¹zek ko rzy sta nia
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z po mo cy pe³no mo c ni ka bêd¹cego ad wo ka tem b¹dŸ radc¹ pra wnym. Oso by
bêd¹ce w trud nej sy tu a cji fi nan so wej mog¹ zwró ciæ siê do s¹du o za pe w nie nie
im po mo cy pra wnej z urzê du. Osta teczn¹ de cy zjê w tym wzglê dzie po dej mu je
jed nak s¹d wed³ug w³as ne go uz na nia. ETPCz za j mie siê za tem ocen¹, czy de -
cy zja pod jê ta przez s¹dy krajowe by³a s³uszna i czy przy odmowie pomocy
prawnej prawid³owo oceniono sytuacjê osobist¹ skar¿¹cej. 

HFPCz na eta pie zako muni ko wa nia ska r gi rz¹dowi RP po sta no wi³a
w³¹czyæ siê do spra wy La sko wska prze ciw ko Pol sce. Po le ga³o to w szcze gó l -
no œci na za pe w nie niu po mo cy pra wnej w po sta ci re pre zen ta cji L. La sko wskiej 
w po stê po wa niu przed ETPCz przez pro fe sjo nal nego pe³no mo c ni ka4, a ta k ¿e
przed sta wie niu przez HFPCz opi nii przy ja cie la s¹du (ami cus cu riae) Try bu -
na³owi w kwe stii ogó l nych za sad, któ re maj¹ zna cze nie dla roz strzy g niê cia
spra wy5.  

Dnia 28 grud nia 2005 roku HFPCz z³o¿y³a w ETPCz „opi niê przy ja cie la
s¹du” (ami cus cu riae brief) w spra wie La sko wska prze ciw ko Pol sce. Opi nia
zo sta³a z³o¿o na na pod sta wie zgo dy udzie lo nej na pod sta wie Regu³y nr 44 § 2
Re gu la mi nu Try bu na³u. Opi nia zo sta³a przet³uma czo na na jê zyk pol ski oraz
umie sz czo na na stro nie in ter ne to wej HFPCz (www.hfhr.org.pl/pre ce dens). 

W opi nii HFPCz zwró ci³a uwa gê na po dej mo wa ne przez ni¹ od ki l ku lat
dzia³ania na rzecz po pra wy do stê pu do s¹du osób ubo gich, a w szcze gó l no œci
na rzecz umo ¿ li wie nia im ko rzy sta nia z bezp³at nej po mo cy pra wnej. W tym
celu prze pro wa dzo nych zo sta³o sze reg ba dañ, an kiet i ana liz pra kty ki s¹dów
oraz in nych in sty tu cji bez po œred nio zaan ga ¿o wa nych w udzie la nie po mo cy
pra wnej. Ba da nia te wy ka za³y, i¿ nie zbie ra siê ani nie ana li zu je w wy sta r -
czaj¹cym sto p niu da nych do tycz¹cych po mo cy pra wnej. Unie mo ¿ li wia to czê -
sto sku teczn¹ oce nê jej dzia³ania w pra kty ce. HFPCz stwier dzi³a, i¿ w Pol sce
prze pi sy do tycz¹ce przy zna wa nia po mo cy pra wnej z urzê du, w szcze gó l no œci
w po stê po wa niu cy wi l nym, nie za pe w niaj¹ oso bom ubo gim sku te cz nej ochro -
ny ich in te re sów pra wnych i mog¹ sku t ko waæ za mkniê ciem im do stê pu do
s¹du. Ponad to, prze wi dzia ne w pol skim pra wie uza le ¿ nie nie przy zna nia po -
mo cy pra wnej od zwo l nie nia ucze st ni ków po stê po wa nia od ko sztów s¹do -
wych do da t ko wo ogra ni cza wy zna cza nie pe³no mo c ni ków z urzê du. Pro ce du ra 
odwo³añ w spra wach o przy zna nie po mo cy pra wnej rów nie¿ nie za pe w nia wy -
sta r czaj¹cej kon tro li nad de cy zja mi s¹dów. Wa r to za uwa ¿yæ, i¿ ja koœæ po mo -
cy pra wnej z urzê du po zo sta wia wie le do ¿y cze nia. Spo wo do wa ne jest to miê -
dzy in ny mi d³ugo le t nim ogra ni cze niem do stê pu do za wo dów pra wni czych,
a tym sa mym zbyt ma³¹ liczb¹ prawników. Przyczyni³o siê to w znacznym
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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 za zna czy³a, i¿ usta no wie nie ja s ne go stan dar du przez Eu ro pe j ski
Try bu na³ Praw Cz³owie ka w za kre sie po mo cy pra wnej w Pol sce mog³oby
przy spie szyæ pra ce nad now¹ ustaw¹ o po mo cy pra wnej. Wy tkniê cie przez
Try bu na³ Praw Cz³owie ka nie do ci¹gniêæ pro cedu ra l nych w obe cnym sy ste -
mie pra wnym, a ta k ¿e wska za nie w nim pe w nych new ral gi cz nych pun któw
mog³oby, zda niem HFPCz, skie ro waæ pra ce nad ustaw¹ o po mo cy pra wnej na
w³aœciwy tor i wyznaczyæ ewentualne kierunki zmian.

Spra wa La sko wska prze ciw ko Pol sce jest obe c nie na eta pie ocze ki wa nia
na osta te cz ne roz strzy g niê cie. W spra wie tej zo sta³y z³o¿o ne ob se r wa cje
Rz¹du RP, jak rów nie¿ od po wiedŸ na te ob se r wa cje. Uka za³ siê ta k ¿e ar ty ku³
w „Rze czpo spo li tej”, ilu struj¹cy pro ble ma ty kê spra wy, a ta k ¿e fakt z³o¿e nia
„opi nii przy ja cie la s¹du” przez HFPCz6. Po og³osze niu wy ro ku, za da niem
HFPCz bê dzie jego nag³oœ nie nie, a szcze gó l nie zwró ce nie uwa gi dzien ni ka -
rzom oraz or ga nom w³adzy pu b li cz nej na jego pre ce den so we zna cze nie
w kon te k œcie refo r mo wa nia sy ste mu po mo cy pra wnej. 

Na ma r gi ne sie na le ¿y za zna czyæ, ¿e 27 cze r w ca 2006 roku ETPCz wyda³
wy rok w po do bnej spra wie. W spra wie Ta bor prze ciw ko Pol sce (ska r ga nr 
12825/02), Try bu na³ stwier dzi³ na ru sze nie przez Pol skê art. 6 kon we ncji ze
wzglê du na nie zape w nie nie po mo cy pra wnej z urzê du w za kre sie przy go to wa -
nia ska r gi ka sa cy j nej. W spra wie tej na ru sze nie kon we ncji wy ni ka³o z prze -
kro cze nia te r mi nu przez s¹d na wy zna cze nie ad wo ka ta z urzê du (co w kon se k -
wen cji unie mo ¿ li wi³o wnie sie nie ka sa cji), jak rów nie¿ z uster ki w prze pi sach.
Try bu na³, przy ta czaj¹c prze pi sy pol skie go pra wa maj¹ce za sto so wa nie
w spra wie, wska za³, ¿e stro nom nie przys³ugu je za ¿a le nie na po sta no wie nie
s¹du II in stan cji o od mo wie przy zna nia po mo cy pra wnej (na przyk³ad w celu
sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej), pod czas gdy ta kie za ¿a le nie przys³ugu je
w przy pa d ku, gdy o po mo cy pra wnej de cy du je s¹d I in stan cji. Za sa da ta wy ni -
ka z orze cz ni c twa S¹du Naj wy ¿sze go. Zgod nie z po sta no wie niem SN z 19
maja 1997 roku nie dopu sz czal ne jest za ¿a le nie do S¹du Naj wy ¿sze go na po -
sta no wie nie s¹du II in stan cji od da laj¹ce wnio sek o usta no wie nie ad wo ka ta
z urzê du. W spra wie J. Ta bo ra kon se k wencj¹ przy jê cia ta kie go sta no wi ska
by³o sko rzy sta nie przez s¹d z prze pi su art. 357 kpc, któ ry po zwa la na odst¹pie -
nie od uza sad nie nia po sta no wieñ, je œli nie przys³ugu je od nich œro dek
odwo³aw czy. Dla te go te¿ spra wa Ta bor prze ciw ko Pol sce mo¿e zmu szaæ do
za sta no wie nia siê nad wpro wa dze niem bar dziej prze j rzy s tych i ja s nych za sad
udzie la nia po mo cy pra wnej z urzê du, w tym za gwa ran towa nia w ka ¿ dej sy tu a -
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cji za ¿a le nia na po sta no wie nie o od mo wie przy zna nia ta kiej po mo cy, a w kon -
se k wen cji ta k ¿e obo wi¹zku uza sad nia nia de cy zji od mo w nych7. 

Spra wa Da rius za R. 

Spra wa Da riu sza R. do ty czy pro ble mu rze te l no œci i obie kty w no œci po stê -
po wañ dys cyp lina r nych w Pol sce. Odpo wie dzia l noœæ dys cyp lina r na ad wo ka -
tów i ra d ców pra wnych ma siê przy czy niaæ do za pe w nie nia wy so kie go po zio -
mu pra cy pro fe sjo nal nych pe³no mo c ni ków. Aby jed nak w spo sób pra wid³owy 
spe³nia³a swoj¹ fun kcjê, po stê po wa nie dys cyp lina r ne musi byæ pro wa dzo ne
w spo sób rze te l ny, bez stron ny, po win no ta k ¿e za ko ñ czyæ siê w rozs¹dnym te r -
mi nie. Nie ste ty, ob se r wa cje HFPCz wska zuj¹, ¿e na der czê sto po stê po wa nia
dys cyp lina r ne nie spe³niaj¹ po wy ¿szych stan dar dów. Spra wa Da riu sza R. sta -
no wi do sko na³y przyk³ad. W spra wie tej s¹dy dys cyp lina r ne nie dzia³a³y
w spo sób efe kty w ny, ob wi nio ny wie lo kro t nie nie sta wia³ siê na roz pra wach,
co w re zu l ta cie do pro wa dzi³o do zna cz nej prze wlek³oœci po stê po wa nia (to czy
siê ono ju¿ ponad 4 lata). Jed no cze œ nie, pomimo tak d³ugiego okresu trwania
postêpowania, organy dyscyplinarne nie wyjaœni³y wszystkich okolicznoœci
zwi¹zanych z przewinieniem adwokata R.G. 

Da riusz R. jest ro l ni kiem mie sz kaj¹cym w oko li cach P³ocka. W pro ce sie
z firm¹, któ ra sprze da³a mu wa d li wy ci¹gnik, ko rzy sta³ z us³ug ad wo ka ta R.G.
Zgod nie z za wart¹ umow¹ ad wo kat sporz¹dzi³ po zew prze ciw ko fi r mie R.,
w któ rym miê dzy in ny mi powo³a³ siê na ra chun ki po twier dzaj¹ce wy da t ki po -
nie sio ne w zwi¹zku z nie do trzy ma niem umo wy. Ra chun ki te otrzy ma³ wcze œ -
niej od swe go mo co da w cy. Wzy wa ny wie lo kro t nie przez s¹d do ich z³o¿e nia
oœwia d cza³, i¿ ich nie po sia da, gdy¿ do³¹czy³ je ju¿ do po zwu. Jed no cze œ nie
prze ko ny wa³ swe go mo co da w cê, ¿e ra chun ki te po pro stu za gi nê³y w s¹dzie.
Po za ko ñ cze niu po stê po wa nia przed s¹dem II in stan cji i od mo wie z³o¿e nia ka -
sa cji na ko rzyœæ swe go klien ta, ad wo kat R.G. zwró ci³ – ku zdzi wie niu swo je go 
mo co da w cy – wy mie nio ne ra chun ki wraz z in ny mi do ku men ta mi. W zwi¹zku
z tym, w cze r w cu 2002 roku Da riusz R. wyst¹pi³ do ORA w P³ocku o wszczê -
cie po stê po wa nia dys cyp lina rne go prze ciw ko ad wo ka to wi R.G. Orze cze niem
z 21 sty cz nia 2003 roku S¹d Dys cyp lina r ny Izby Ad wo ka c kiej w P³ocku uzna³
ad wo ka ta R.G. win ne go na ru sze nia za sa dy na le ¿y tej su mien no œci i go r li wo œci
przy wy ko ny wa niu w la tach 1998–2001 czyn no œci za wo do wych i ska za³ go na 
karê dys cy p li narn¹ upo mnie nia. W wy ni ku li cz nych odwo³añ (spra wa 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. 
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W ra mach Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” po sta no wio no o w³¹cze niu siê
HFPCz do spra wy na eta pie po stê po wa nia przed Wy ¿szym S¹dem Dys cyp -
lina r nym. Pod jê te dzia³ania mia³y ró ¿ no rod ny cha ra kter pra w ny. W spra wie
Da riu sza R. roz wa ¿a ne by³o ta k ¿e wy to cze nie po wó dz twa cy wi l ne go o od -
szko do wa nie za „b³êdy w sztu ce”. Ze wzglê du jed nak na up³yw terminów
przedawnienia, okaza³o siê to niemo¿liwe. 

Prze de wszy stkim jed nak fun da cja pró bo wa³a w³¹czyæ siê do spra wy
w cha ra kte rze przed sta wi cie la spo³ecz ne go w try bie od po wied nie go za sto so -
wa nia art. 90 kpk. HFPCz ar gu men to wa³a, ¿e spra wa ad wo ka ta R.G. by³a roz -
pa try wa na przez s¹dy wszy stkich in stan cji, a jed nak nie zo sta³a wy ja œ nio na
w spo sób do sta te cz ny, wy da je siê, ¿e je dy nie po ja wie nie siê bez stron ne go
przed sta wi cie la spo³ecz ne go mo¿e do pro wa dziæ do sk³onie nia or ga nów dys -
cyp lina r nych do rze te l ne go i szy b kie go roz pa trze nia spra wy, w szcze gó l no œci
zba da nia mo ty wów dzia³ania pe³no mo c ni ka. HFPCz chcia³a pod kre œliæ, i¿
spra wa ma s³u¿yæ uka za niu sa mej mo ¿ li wo œci ucze st ni cze nia or ga ni za cji
spo³ecz nej w po stê po wa niu dys cyp lina r nym. Nie jest do tej pory zna ny ¿a den
przy pa dek wst¹pie nia or ga ni za cji spo³ecz nej dzia³aj¹cej w cha ra kte rze tzw.
przed sta wi cie la spo³ecz ne go do ta kie go po stê po wa nia. Tym cza sem udzia³ ta -
kie go przed sta wi cie la mo¿e byæ ze wszech miar po¿¹dany. Ucze st ni c two
przed sta wi cie la or ga ni za cji spo³ecz nej (jako czyn ni ka zupe³nie nie zale ¿ ne go
od or ga nów sa morz¹du ad wo ka tów czy ra d ców pra wnych) mo¿e siê przy czy -
niæ do bar dziej rze te l ne go pro wa dze nia po stê po wa nia dys cyp lina rne go, oz na -
cza jed nak ta k ¿e wpro wa dze nie ele men tów ja w no œci do po stê po wa nia dys -
cyp lina rne go. 

Dnia 22 kwie t nia 2006 roku przed Wy ¿szym S¹dem Dys cyp lina r nym
odby³a siê roz pra wa w spra wie ad wo ka ta R.G. Na roz pra wê sta wi li siê przed -
sta wi cie le HFPCz, któ rzy zg³osi li swój wnio sek o udzia³ w po stê po wa niu
w cha ra kte rze przed sta wi cie la spo³ecz ne go. S¹d nie wy ra zi³ jed nak zgo dy na
wst¹pie nie HFPCz do po stê po wa nia, ar gu men tuj¹c, ¿e prze pi sy w ogó le nie
prze wi duj¹ udzia³u przed sta wi cie la or ga ni za cji spo³ecz nej w ad wo ka c kim
po stê po wa niu dys cyp lina r nym. S¹d ar gu men to wa³, ¿e zgod nie z § 1 ust. 3 roz -
porz¹dze nia w spra wie po stê po wa nia dys cyp lina rne go w sto sun ku do ad wo -
ka tów i ap li kan tów ad wo ka c kich, w po stê po wa niu dys cyp lina r nym sto su je siê 
od po wie d nio prze pi sy kpk je dy nie w za kre sie nie ure gulo wa nym w wy mie nio -
nym roz porz¹dze niu i w usta wie Pra wo o ad wo ka tu rze. Zgod nie na to miast
z art. 95a Pra wa o ad wo ka tu rze, po stê po wa nie dys cyp lina r ne jest ja w ne je dy -
nie dla cz³on ków ad wo ka tu ry i przed sta wi cie li Mi ni stra Spra wied li wo œci, co
zda niem s¹du dys cyp lina rne go wy klu cza udzia³ w pro ce sie przed sta wi cie la
organizacji spo³ecznej.  

S¹d s³usz nie za uwa ¿y³, ¿e prze pi sy kpk w po stê po wa niu dys cyp lina r nym
sto su je siê je dy nie posi³kowo. Wska za nie jed nak art. 95a Pra wa o Ad wo ka tu -
rze jako prze pi su wy³¹czaj¹cego mo ¿ li woœæ udzia³u przed sta wi cie la spo³ecz -
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ne go w po stê po wa niu dys cyp lina r nym, uz naæ na le ¿y za po zba wio ne pod staw.
Prze pis ten re gu lu je je dy nie tak zwan¹ ja w noœæ ze w nêtrzn¹. Wska zu je za tem,
kto mo¿e ob se r wo waæ pro ces, lecz nie od no si siê w ¿a den spo sób do ucze st ni -
ków po stê po wa nia dys cyp lina rne go. Nie mo ¿ na wiêc twier dziæ, ¿e usta wo da -
w ca w spo sób wy ra Ÿ ny wy³¹czy³ mo ¿ li woœæ udzia³u przed sta wi cie la spo³ecz -
ne go w po stê po wa niu dys cyp lina r nym. Mo ¿ na oczy wi œcie ar gu men to waæ, ¿e
sko ro usta wo da w ca zde cy do wa³, i¿ roz pra wa przed s¹dem dys cyp lina r nym
ma byæ za sad ni czo ja w na je dy nie dla cz³on ków ad wo ka tu ry, to tym bar dziej
nie dopu sz czal ny jest udzia³ ja kie goko l wiek pod mio tu spo za ad wo ka tu ry
w cha ra kte rze ucze st ni ka po stê po wa nia (oczy wi œcie oprócz po krzy wdzo ne -
go). Jed nak na wet w kpk usta wo da w ca prze wi dzia³ po stê po wa nia (na przy -
k³ad w spra wach o po mó wie nie lub znie wa ¿e nie), któ re w za sa dzie obli gato ry j -
nie od by waj¹ siê przy drzwiach za mkniê tych, a wiêc s¹ nie do stê p ne dla pub li -
cz no œci. Na wet jed nak w ta kich spra wach usta wo da w ca nie wy klu czy³ udzia³u 
przed sta wi cie la spo³ecz ne go (co po twier dza praktyka HFPCz).

Zgod nie z art. 93 Pra wa o adwo ka tu rze, stro na mi tego po stê po wa nia s¹:
oska r ¿y ciel, ob wi nio ny i po krzy w dzo ny. Prze pis ten nie wska zu je wpra w dzie
przed sta wi cie la spo³ecz ne go. Nie oz na cza to jed nak, ¿e nie mo¿e on braæ
udzia³u w po stê po wa niu przed s¹dem dys cyp lina r nym. Art. 93 Pra wa o ad wo -
ka tu rze wska zu je bo wiem je dy nie jedn¹ ka te go riê ucze st ni ków po stê po wa nia
dys cyp lina rne go, jak¹ s¹ stro ny. Rów nie¿ w kpk przed sta wi ciel spo³ecz ny nie
jest stron¹ po stê po wa nia, o czym œwia d czy cho cia ¿ by nazwa dzia³u III kpk
– „strony, obroñcy, pe³nomocnicy, przedstawiciel spo³eczny”.

Wa r to za uwa ¿yæ, i¿ roz strzy g niê ta tego sa me go dnia spra wa przez Wy ¿ -
szy S¹d Dys cyp lina r ny sko ñ czy³a siê dla ad wo ka ta R.G. pod wy ¿sze niem kary
z upo mnie nia na na ga nê oraz grzywn¹ w wy so ko œci 1500 z³. Og³osze nie wy ro -
ku nie by³o pu b li cz ne. Przed sta wi cie le HFPCz nie zo sta li na nie za pro sze ni;
szan sê jego us³yszenia mia³ jedynie pokrzywdzony Dariusz R.

W zwi¹zku z za ko ñ czo nym po stê po wa niem dys cyp lina r nym, w ra mach
Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo” po sta no wio no o wnie sie niu ska r gi ka sa cy j nej
oraz ska r gi kon sty tucy j nej od orze cze nia Wy ¿sze go S¹du Kon sty tucy jne go.
Dnia 22 cze r w ca 2006 roku Da riusz R., re pre zen towa ny przez ad wo ka ta Zbi g -
nie wa Ho³dê, wniós³ ska r gê ka sa cyjn¹, któ ra wœród wie lu za rzu tów pod no si
nie roz po zna nie spra wy w pe³nym za kre sie, nie propo rcjo nal noœæ kary (szcze -
gó l nie w œwie t le wpro wa dza nia w b³¹d s¹du oraz klien ta przez R.G.), jak rów -
nie¿ kwestiê mo¿liwoœci udzia³u organizacji spo³ecznej w postêpowaniu
dyscyplinarnym. 

Wy rok Wy ¿sze go S¹du Dys cyp lina rne go w spra wie Da riu sza R. jest rów -
nie¿ okazj¹ do z³o¿e nia ska r gi kon sty tucy j nej, któ ra do ty czy³aby nie zgod no œci 
z Kon sty tucj¹ RP sze re gu prze pi sów roz porz¹dze nia mi ni stra spra wied li wo œci 
w spra wie po stê po wa nia dys cyp lina rne go w sto sun ku do ad wo ka tów i ap li -
kan tów ad wo ka c kich oraz odpowiednich przepisów Prawa o adwo ka tu rze. 
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Ska r ga kon sty tucy j na jest obe c nie przy goto wy wa na i zo sta nie z³o¿o na
w pie r wszej po³owie li pca 2006 roku Jej przed mio tem bê dzie roz wa ¿e nie
zgod no œci ró ¿ no rod nych prze pi sów re gu luj¹cych po stê po wa nie dys cyp lina r ne
z gwa ran cja mi pra wa do s¹du oraz rze te l ne go pro ce su. Ewen tu a l ne stwier dze -
nie przez Try bu na³ Kon sty tucy j ny nie zgod no œci nie któ rych prze pi sów wy mu -
si na usta wo da w cy wpro wa dze nie od po wied nich zmian w usta wie, dziê ki cze -
mu mo ¿ li we bê dzie osi¹gniê cie co raz wiê kszej rze te l no œci oraz obie kty w no œci 
po stê po wañ dys cyp lina r nych. 

W szcze gó l no œci, ska r ga do ty czyæ bê dzie na stê puj¹cych kwe stii pra w -
nych, w zwi¹zku z któ ry mi na ru szo no pra wa po krzy wdzo ne go: (i) nie ja w no -
œci po stê po wa nia przed s¹dami dys cyp lina rny mi8, (ii) nie pub licz ne go og³asza -
nia wy ro ków, (iii) praw po krzy wdzo ne go w po stê po wa niu dys cyp lina r nym
oraz (iv) roli rze cz ni ka dys cyp lina rne go (czy cz³onek ad wo ka tu ry pe³ni¹cy
swo je fun kcje spo³ecz nie mo¿e sku te cz nie wy stê po waæ na rzecz in te re su
klien ta?). W skar dze kon sty tucy j nej zwró co na zo sta nie ta k ¿e uwa ga na kon se -
k wen cje, ja kie dla mo ¿ li wo œci poci¹gniê cia fa cho we go pe³no mo c ni ka do
odpo wie dzial no œci dys cyp lina r nej ro dzi zmia na przez nie go wyko ny wa ne go
za wo du (po przez wpi sa nie siê doty ch cza sowe go ra d cy pra wne go na li stê ad -
wo ka tów lub od wro t nie – taka sy tu a cja mia³a mie j s ce w³aœ nie w przy pa d ku
ad wo ka ta R.G.). W obe cnym sta nie pra wnym zmia na wyko ny wa ne go za wo du 
po wo du je czê sto ko nie cz noœæ wy to cze nia dwóch po stê po wañ dys cyp lina r -
nych – przed or ga na mi dys cyp lina rny mi ko r po ra cji ad wo ka c kiej i przed or ga -
na mi ko r po ra cji ra d co wskiej. Sta no wi to niew¹tpli wie zna cz ne utrud nie nie dla 
po szko dowa ne go chc¹cego do cho dziæ spra wied li wo œci. 

Jed nym z ce lów pro wa dze nia spra wy Da riu sza R. jest zwró ce nie uwa gi
opi nii pu b li cz nej, w tym or ga nów w³adzy pu b li cz nej, na pro ble my pra w ne, ja -
kie wy ni kaj¹ z po stê po wa nia przed s¹dami dys cyp lina rny mi. Spra wa zo sta³a
szcze gó³owo opi sa na przez „¯ycie Wa r sza wy”. Na kan wie spra wy opub li ko -
wa no rów nie¿ dwa ar ty ku³y w „Rze czpo spo li tej” do tycz¹ce za sto so wa nia za -
sa dy ja w no œci w po stê po wa niach dys cyp lina r nych9 oraz udzia³u or ga ni za cji
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8 Hel siñska Fun dac ja Praw Cz³owieka po maga³a ¿o nie Da rius za R. w sporz¹dze -
niu skar gi kon styt ucy jnej, w któ rej za rzuci³a ona, i¿ art. 95a Pra wa o ad wok atu rze
(prze wid uj¹cy jawn oœæ post êpo wania dys cyp lina rnego je dyn ie dla cz³on ków ad wok a -
tu ry i przed staw ici eli minis tra spraw iedliwoœci) jest nie zgodny z art. 45 Kon styt ucji.
Wed³ug sta nu na dzi eñ 3 lip ca 2006 roku spra wa jest na etap ie post êpowania za¿a -
leniowego od po stan owi enia sê dzie go TK od dal aj¹cego sk argê, w kt órym stwier -
dzono, i¿ na zasadê jawnoœ ci wy nik aj¹c¹ z art. 45 Kon styt ucji RP nie mog¹
po wo ³ywaæ siê osoby trze cie, lecz je dyn ie te osoby, któr ym pra wo do s¹du w da nej sy -
tua cji przys³uguje.

9 A. Bod nar, D. Pu dzian owska, Kor por acje na ba kier ze stan dard ami. Postê powa -
nie dys cyp lina rne w sa morz¹dach za wod owy ch, „Rzecz pos poli ta”, 16 stycz nia 2006
roku. 



spo³ecz nych w tych po stê po wa niach10. Do œwia d cze nie zdo by te przy pro wa -
dze niu spra wy Da riu sza R. pos³u¿y rów nie¿ w pro wa dze niu po do bnych spraw
od nosz¹cych siê do po stê po wañ dys cyp lina r nych w in nych, nie ko nie cz nie
pra wni czych, za wo dach za ufa nia pub li cz ne go. Do ko ñ ca li pca 2006 roku w ra -
mach prac Pro gra mu Spraw Pre ce den so wych zo sta nie z³o¿o na ska r ga kon sty -
tucy j na do tycz¹ca nie kon stytu cyjno œci nie któ rych prze pi sów re gu luj¹cych
po stê po wa nia dys cyp lina r ne wo bec le ka rzy11.

Spra wa Sta roszc zyk prze ciwko Pol sce i Sia³kow ska prze ciwko Pol sce 

Spra wy Sta ro szczyk prze ciw ko Pol sce (ska r ga nr 59519/00) i Sia³ko wska
prze ciw ko Pol sce (ska r ga nr 8932/05), roz pa try wa ne ³¹cz nie przez Eu ro pe j ski
Try bu na³ Praw Cz³owie ka, do tycz¹ kwe stii od mo wy sporz¹dze nia i wnie sie -
nia ska r gi ka sa cy j nej przez ad wo ka ta (ra d cê pra wne go) wy zna czo ne go z urzê -
du. W po stê po wa niu cy wi l nym i ka r nym ist nie je przy mus adwo kacko -rad co -
wski do sporz¹dze nia i wnie sie nia ska r gi ka sa cy j nej. Udzia³ ad wo ka tów i ra d -
ców pra wnych przy przy go to wa niu ska r gi ka sa cy j nej ma siê przy czy niaæ do
za pe w nie nia wy so kie go po zio mu po stê po wa nia przed S¹dem Naj wy ¿szym.
Istot¹ pra wa do s¹du jest uzy ska nie po mo cy pra wnej. S¹d na wnio sek stro ny
mo¿e wiêc usta no wiæ ad wo ka ta dla niej, gdy nie po sia da ona œro d ków fi nan so -
wych nie zbêd nych do po kry cia ko sztów po stê po wa nia (art. 117 § 1 kpc). W ra -
mach obo wi¹zku ad wo ka ta/ra d cy pra wne go, ta k ¿e wy zna czo ne go z urzê du,
mie œci siê po win noœæ re pre zen towa nia stro ny „do ko ñ ca”, to jest do wy cze r pa -
nia toku in stan cji, w tym zw³asz cza w in stan cji ka sa cy j nej ze wzglê du na przy -
mus radco wsko -adwo ka cki. 

Od mo wa wnie sie nia ka sa cji przez ad wo ka ta z wy bo ru zgod nie z art. 28
Pra wa o adwo ka tu rze, mo¿e nast¹piæ ty l ko z wa ¿ nych wzglê dów, a gdy po moc 
jest œwia d czo na przez ad wo ka ta z urzê du, zwo l nie nia od jej œwia d cze nia mo¿e
udzie liæ ty l ko or gan wy zna czaj¹cy. Ponad to, na mocy art. 77 Pra wa o adwo ka -
tu rze „ad wo kat mo¿e od mó wiæ udzie le nia po mo cy pra wnej ty l ko z wa ¿ nych
po wo dów, o któ rych in fo r mu je zain tere sowa ne go. W¹tpli wo œci, co do udzie -
le nia lub od mo wy udzie le nia po mo cy pra wnej roz strzy ga okrê go wa rada ad -
wo ka cka, a w wy pa d kach nie cie r pi¹cych zw³oki – dzie kan”. „Wa ¿ ne po wo dy” 
nie zo sta³y jed nak usta wo wo zde fi nio wa ne. Na tym tle po wsta je w¹tpli woœæ,
czy uz na nie przez adwokata, ¿e kasacja jest bezzasadna, jest wystarczaj¹cym
powodem do odmowy udzielenia pomocy prawnej. 

Nie ste ty, ob se r wa cje HFPCz wska zuj¹, ¿e czê sto od mo wy ze stro ny ad -
wo ka tów s¹ ar bi tra l ne i mog¹ wy ni kaæ z oso bi s tych po bu dek. Od mo wy ta kie
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10 A. Bod nar, P. Wi tan, Wi êcej ja wnoœci od za raz. Udzia³ or gan iza cji spo³ecz nych
w pos têpowaniach dys cyp lina rnych pra wni ków, „Rzecz pos poli ta”, 23 czerw ca 2006
roku. 

11 Skar ga kon styt ucy jna zo stan ie z³o¿ ona w zwi¹zku z po stan owi eniem Na czeln ego
S¹du Le kars kiego o umor zeniu post êpow ania w spra wie ze skar gi B. Woj nar owsk iej. 



nie s¹ wy sta r czaj¹co umo ty wo wa ne, a Okrê go wa Rada Ad wo ka cka uchy la siê
od udzie le nia po mo cy, w szcze gó l no œci w za kre sie wy zna cze nia ad wo ka ta,
któ ry móg³by dzia³aæ w za stê p stwie. Rów nie¿ orze cz ni c two S¹du Naj wy ¿sze -
go nie jest w tym za kre sie jed no li te. Pod no si siê w nim, ¿e uz na nie ka sa cji za
bez za sadn¹ przez ad wo ka ta jest form¹ „przeds¹du” i wkra cza w ko m pe ten cje
s¹du. O ska li pro ble mu œwia d czyæ mo¿e fakt zare je stro wa nia 50 skarg przez
ETPCz do tycz¹cych tej pro ble ma ty ki12. Z dru giej stro ny spo t kaæ siê mo ¿ na
z opi nia mi, ¿e za rów no po wa ga za wo du ad wo ka ta/ra d cy pra wne go, jak i pro -
fe sjo na lizm udzie la nych przez nie go us³ug umo ¿ li wiaj¹ mu do ko na nie oce ny,
czy spra wa ma szan se po wo dze nia w in stan cji ka sa cy j nej, czy te¿ z³o¿e nie
ska r gi ka sa cy j nej jest bezzasadne.

Ska r gi wnie sio ne do Euro pe j skie go Try bu na³u Praw Cz³owie ka po wsta³y
na tle na stê puj¹cego sta nu fa kty cz ne go. W spra wie Sta ro szczyk prze ciw ko
Pol sce od mo wa sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej po wsta³a w zwi¹zku z po stê -
po wa niem do tycz¹cym przy dzia³u grun tu w za mian za wyw³asz czon¹ nie ru -
cho moœæ. Ma rian na i Sta nis³aw Sta ro szczykowie w toku po stê po wa nia przed
s¹dem I in stan cji uzy ska li po moc prawn¹. Dwóch pie r wszych wy zna czo nych
ad wo ka tów z urzê du od mó wi³o im re pre zen ta cji. Do pie ro trze ci ad wo kat zde -
cy do wa³ siê na pro wa dze nie spra wy, któ ra jed nak zo sta³a prze gra na przed
s¹dem II in stan cji. Pa ñ stwo Sta ro szczyk zde cy do wa li siê na wnie sie nie ska r gi
ka sa cy j nej. W tym celu wie lo kro t nie kon ta kto wa li siê ze swo im ad wo ka tem
z urzê du, tele fo no wa li oraz pi sa li do nie go pi s ma. Osta te cz nie uda³o siê im
umó wiæ na jed no spo t ka nie, na któ rym zo sta li poin for mo wa ni, ¿e nie ist niej¹
pod sta wy do wnie sie nia ska r gi ka sa cy j nej. Na spo t ka niu ad wo kat po pro si³ ich
rów nie¿ o pod pi sa nie oœwia d cze nia, ¿e nie chc¹ pro wa dziæ swo jej spra wy
przed S¹dem Najwy¿szym. 

Z ko lei spra wa Sia³ko wska prze ciw ko Pol sce do ty czy od mo wy sporz¹dze -
nia ska r gi ka sa cy j nej w zwi¹zku z po stê po wa niem o uzy ska nie zasi³ku po
zmar³ym mê¿u. Po prze gra niu spra wy w s¹dach I i II in stan cji, skar¿¹cej przy -
dzie lo ny zo sta³ na jej wnio sek ad wo kat z urzê du w celu sporz¹dze nia i wnie -
sie nia ska r gi ka sa cy j nej. Ad wo kat od mó wi³ sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej,
przy go to wuj¹c opi niê prawn¹, dla cze go, ¿e uwa ¿a, i¿ ska r ga ka sa cy j na by³aby 
nie dopu sz czal na. Skar¿¹ca twier dzi jed nak, ¿e ad wo kat po in for mo wa³ j¹
o swo jej de cy zji o nie wnie sie niu ska r gi ka sa cy j nej na spo t ka niu w jego biu rze,
któ re odby³o siê ju¿ po up³ywie te r mi nu na wnie sie nie skargi.

Za rów no pa ñ stwo Sta ro szczyk, jak i Kry sty na Sia³ko wska wnie œli do
Euro pe j skie go Try bu na³u Praw Cz³owie ka ska r gi, w któ rych pod nie œli, ¿e pra -
wo pol skie nie za pe w nia gwa ran cji pro cedu ra l nych umo ¿ li wiaj¹cych sko rzy -
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12 Wed³ug in form acji udziel onej przez Ruth Ba ill ie z biu ra pra sow ego ETPCz,
w try bun ale jest za rej est rowan ych obecn ie 50 skarg z Pol ski do tycz¹cych od mowy
sporz¹dze nia skar gi kasacyjnej. 



sta nie z dro gi s¹do wej w ra zie od mo wy sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej ze
strony adwokata lub radcy prawnego. 

W ra mach Pro gra mu „Oby wa tel i pra wo” He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³o -
wie ka wyst¹pi³a do ETPCz z wnio skiem o mo ¿ li woœæ przed³o¿e nia „opi nii
przy ja cie la s¹du” w po³¹czo nych spra wach Sta ro szczyk prze ciw ko Pol sce oraz 
Sia³ko wska prze ciw ko Pol sce. Try bu na³ udzie li³ zgo dy na przed sta wie nie ta -
kiej opi nii. Wa r to nad mie niæ, i¿ ETPCz zwró ci³ siê ta k ¿e do CCBE (Co un cil of 
Bars and Law So cie ties of Eu ro pe) Eu ro pe j skiej Rady Ad wo ka c kiej o przy go -
to wa nie pi se mnej opi nii w spra wie.  

Dnia 5 cze r w ca 2005 roku HFPCz z³o¿y³a w ETPCz „opi niê przy ja cie la
s¹du” (ami cus cu riae). Mia³a ona na celu przed sta wie nie od rê b ne go sta no wi -
ska wo bec tego, któ re przy goto wy wa ne jest przez CCBE. W opi nii zo sta³a do -
ko na na ob sze r na ana li za pra wa pol skie go oraz fran cu skie go, w któ rym rów -
nie¿ ist nie je mo ¿ li woœæ nie uza sad nio nej od mo wy sporz¹dze nia ka sa cji ze
stro ny ad wo ka ta. Opi nia zo sta³a przet³uma czo na na jê zyk pol ski oraz umie sz -
czo na na stro nie in ter ne to wej HFPCz (www.hfhr.org.pl/pre ce dens). 

W opi nii HFPCz przed sta wi³a na stê puj¹ce ar gu men ty od nosz¹ce siê do
przed mio tu sporu.

– ad wo ka ci (ra d co wie pra w ni) spe cja li zuj¹ siê w okre œlo nych dzie dzi -
nach pra wa. Przy wy zna cza niu ich do sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej,
ich spe cja li za cja nie jest bra na pod uwa gê. Ist nie je wiêc ry zy ko, ¿e je œli
spra wa do ty czy dzie dzi ny nie na le¿¹cej do spe cja li za cji da ne go ad wo -
ka ta (ra d cy pra wne go), nie jest on w sta nie w spo sób wy cze r puj¹cy oce -
niæ sta nu pra wne go i podj¹æ w³aœci wej de cy zji co do wnie sie nia ska r gi
ka sa cy j nej. Jed no cze œ nie mo ¿ na za uwa ¿yæ du¿¹ dys pro po rcjê po miê -
dzy ilo œci¹ spraw pro wa dzo nych z urzê du przez ad wo ka tów oraz ra d -
ców pra wnych, co te¿ mo¿e wp³ywaæ na ja koœæ po mo cy pra wnej
i za kres spe cja li za cji;

– ad wo kat (ra d ca pra w ny), któ ry po dej mu je de cy zjê co do za sad no œci
sporz¹dze nia i wnie sie nia ska r gi ka sa cy j nej, w isto cie do ko nu je swo i -
ste go „przeds¹du”, a wiêc wy ko nu je fun kcje, któ re co do za sa dy za -
strze ¿o ne s¹ ty l ko dla s¹dów;

– ad wo kat (ra d ca pra w ny) o swo jej de cy zji o od mo wie sporz¹dze nia
i wnie sie nia ska r gi ka sa cy j nej po wia da mia w³aœciw¹ ko r po ra cjê za wo -
dow¹. Or ga ny ko r po ra cji za wo do wych nie po sia daj¹ jed nak ¿ad nych
mo ¿ li wo œci spra w dze nia, czy od mo wa sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej
by³a fa kty cz nie uza sa d nio na. Pra wo ani pra kty ka nie prze wi duj¹ jed no -
cze œ nie pre cy zy j nych za sad co do fo r my, w ja kiej ma byæ udzie lo na od -
mo wa sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej;

– stro nie nie przys³ugu je mo ¿ li woœæ sku te cz ne go odwo³ania od de cy zji
ad wo ka ta (ra d cy pra wne go) w przed mio cie od mo wy sporz¹dze nia
i wnie sie nia ska r gi ka sa cy j nej, a sto sun ko wo kró t ki te r min na z³o¿e nie
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ska r gi ka sa cy j nej unie mo ¿ li wia im zna le zie nie ad wo ka ta (ra d cy pra w -
ne go), któ ry wy ra zi³by zgo dê na sporz¹dze nie ska r gi;

– na ad wo ka cie (ra d cy pra wnym) nie spo czy wa obo wi¹zek wska za nia ad -
wo ka ta lub ra d cy pra wne go, któ ry podj¹³by siê sporz¹dze nia ska r gi ka -
sa cy j nej;

– na pod sta wie pol skie go pra wa, za sporz¹dze nie ska r gi ka sa cy j nej, któ ra
za wie ra isto t ne b³êdy mery to ry cz ne lub jest oczy wi œcie bez za sad na, ad -
wo ka tom i ra d com pra wnym gro zi odpo wie dzia l noœæ dys cyp lina r na.
W zwi¹zku z po wy ¿szym za cho dzi ry zy ko, ¿e ad wo ka ci (ra d co wie pra w -
ni) mog¹ od mó wiæ sporz¹dza nia skarg ka sa cy j nych w celu uni k niê cia
ewen tu a l nej odpo wie dzial no œci (szcze gó l nie w spra wach w¹tpli wych
czy w dzie dzi nach, w któ rych siê nie spe cja li zuj¹).

Dnia 15 cze r w ca 2006 roku przed ETPCz odby³a siê roz pra wa w po wy ¿ -
szych spra wach. Wy zna cze nie roz pra wy œwia d czy o wa dze, jak¹ try bu na³
przy wi¹zuje do za gad nie nia od mo wy sporz¹dze nia ska r gi ka sa cy j nej, a tym
sa mym unie mo¿ li wie nia do stê pu do s¹du. Je dy nie w nie li cz nych spra wach
pol skich roz pa try wa nych w 2006 roku ETPCz zde cy do wa³ siê na wy zna cze nie 
roz pra wy13.   

Pod czas roz pra wy stro ny przed sta wi³y swo je sta no wi ska. Stro ny zo sta³y
zo bo wi¹zane przez ETPCz do od po wie dzi na py ta nia od nosz¹ce siê do ró ¿ -
nych za gad nieñ zwi¹za nych z pro ble ma tyk¹ ska r gi. Do pie ro po uzy ska niu od -
po wie dzi na do da t ko we py ta nia, ETPCz po dej mie de cy zjê o dopu sz czal no œci
ska r gi, na to miast wy rok mo¿e zo staæ wy da ny w ci¹gu roku. Na le ¿y nad mie -
niæ, i¿ w toku roz pra wy, za rów no Rz¹d RP, jak i pe³no mo c ni cy skar¿¹cych
powo³ywa li siê na opi nie HFPCz z³o¿on¹ w tej spra wie, a ta k ¿e w spra wie La -
sko wska prze ciw ko Pol sce. 

Spra wa Sta ro szczyk prze ciw ko Pol sce oraz Sia³ko wska prze ciw ko Pol sce
nie s¹ jed noz na cz ne i oczy wi ste za rów no pod wzglê dem fa kty cz nym, jak i pra -
wnym. Mo ¿ na przed sta wiæ ar gu men ty œwiadcz¹ce o tym, ¿e obe c nie skon stru -
o wa ny sy stem po mo cy pra wnej z urzê du przy sporz¹dza niu skarg ka sa cy j nych 
jest jed nak zgod ny z kon wencj¹. W cza sie roz pra wy Rz¹d RP zwra ca³ uwa gê
miê dzy in ny mi na to, ¿e ad wo ka ci nie mog¹ byæ zmu sza ni do wno sze nia ka sa -
cji, któr¹ uz naj¹ za oczy wi œcie bez za sadn¹. Rz¹d RP pod kre œla³ ta k ¿e, ¿e prze -
cie¿ do obo wi¹zków ety cz nych ad wo ka ta na le ¿y w ta kich sy tu a cjach spo -
rz¹dze nie opi nii pra wnej wy ja œ niaj¹cej mo ty wy od mo wy sporz¹dze nia ska r gi
ka sa cy j nej (co zda niem Rz¹du RP ta k ¿e jest udzie le niem po mo cy pra wnej).
Nie za le ¿ nie jed nak od ar gu men tów pod nie sio nych na ob ro nê obe cne go stan -
dar du po stê po wa nia, spra wa Sta ro szczyk prze ciw ko Pol sce i Sia³ko wska prze -
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13 Od 1 stycz nia do 3 lip ca 2006 roku odby³y siê roz prawy w spra wach Hut -
ten-Czap ska prze ciwko Pol sce (Wiel ka Izba), Alic ja Tysi¹c prze ciwko Pol sce oraz Sta -
roszc zyk i Sia³kow ska prze ciwko Pol sce. 



ciw ko Pol sce przy czy ni¹ siê do usta no wie nia ja s ne go stan dar du przez ETPCz
w za kre sie sporz¹dza nia ka sa cji przez ad wo ka tów (ra d ców pra wnych) dzia -
³aj¹cych z urzê du. Niew¹tpli wie ju¿ sam fakt spo ru, a ta k ¿e ska la pro ble mu
œwiadcz¹ o ko nie cz no œci wpro wa dze nia prze j rzy s tych za sad, któ re gwa ran to -
wa³yby pe³ne po sza no wa nie praw osób ko rzy staj¹cych z po mo cy pra wnej
w po stê po wa niu ka sa cy j nym.

HFPCz bê dzie w da l szym ci¹gu mo ni to ro wa³a roz pa try wa nie spraw Sta ro -
szczyk prze ciw ko Pol sce i Sia³ko wska prze ciw ko Pol sce. Obe c nie przy goto wy wa -
ne s¹ dwa ar ty ku³y pra so we, w któ rych zo stan¹ przed sta wio ne ar gu men ty pre zen -
to wa ne przez stro ny w po stê po wa niu. Po og³osze niu wy ro ku, HFPCz po dej mie
sta ra nia w kie run ku jego nag³oœ nie nia, a ta k ¿e od po wied niej zmia ny pra kty ki. 

Pod sum owa nie

W przy pa d ku spraw pro wa dzo nych w cha ra kte rze li ty ga cji stra te gi cz nej
trud no jest mó wiæ o naty ch mia sto wych efe ktach. Cech¹ li ty ga cji stra te gi cz nej
jest nie pe w noœæ re zu l ta tu oraz d³ugi okres ocze ki wa nia na efe kty pro wa dzo -
nych spraw. Dla te go te¿ sku t ki pro wa dzo nych spraw bê dzie mo ¿ na w spo sób
pe³ny oce niæ do pie ro za ki l ka lat, kie dy uzy ska ne zostan¹ wyroki ETPCz, SN
oraz TK w przedmiotowych sprawach.

Nie mniej jed nak, spra wy pro wa dzo ne w ra mach Pro gra mu „Oby wa tel
i Pra wo” ju¿ te raz po zwa laj¹ na ziden tyfi ko wa nie po wa ¿ nych pro ble mów
z za kre su do stê p no œci po mo cy pra wnej oraz zwró ce nie na nie uwa gi usta wo -
da w cy przy two rze niu no wych roz wi¹zañ usta wo wych. Po zwa laj¹ ta k ¿e na
nag³oœ nie nie niew³aœci wych pra ktyk w za kre sie udzie la nia po mo cy pra wnej,
i to za rów no w za kre sie dzia³ania s¹dów, jak i ko r po ra cji za wo do wych.
Nag³aœ nia nie po szcze gó l nych spraw s³u¿y ta k ¿e edu ka cji prawnej spo³e cze ñ -
stwa oraz podnoszeniu standardów zawodowych u prawników. 

Szcze gó l nie du¿y po ten cja³ wy da je siê mieæ ska r ga kon sty tucy j na Da riu -
sza R. Jej sku t kiem mo¿e byæ bo wiem prze mode lo wa nie sy ste mu po stê po wañ
dys cyp lina r nych oraz do pro wa dze nie go do zgod no œci z wy mo ga mi tak zwa -
nej to ¿ sa mo œci kon sty tucy j nej. Obe c na pro ce du ra nie spe³nia bo wiem kry te -
riów rze te l ne go pro ce su i w ki l ku kwe stiach mo¿e byæ uz na na za sprzeczn¹
z Kon sty tucj¹ RP. W kon se k wen cji nie mo ty wu je ona, szcze gó l nie w mnie j -
szych oœro d kach, adwokatów (radców prawnych) do zachowywania naj wy ¿ -
szych standardów zawodowych. 

Efe ktem po œred nim spraw pro wa dzo nych przez HFPCz w ra mach Pro gra -
mu „Oby wa tel i Pra wo” jest wzrost zain tere so wa nia pro ble ma tyk¹ do stê p no -
œci po mo cy pra wnej w kon te k œcie pra wa do s¹du. HFPCz w cze r w cu 2006
roku po sta no wi³a przyst¹piæ w cha ra kte rze przed sta wi cie la spo³ecz ne go do
spra wy ka r nej ad wo ka ta M.G., oska r ¿o ne go o prze stê p stwo oszu stwa. Spra wa
ta jest efe ktem kon sek wen t nych dzia³añ gru py osób po krzy w dzo nych jego dzia -
³ania mi, a zrze szo ny mi w ra mach Oby wa te l skiej Gru py Ini cja ty w nej z Le sz na. 
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Wi told Klaus
Sto wa rzy sze nie In ter we ncji Pra wnej
In sty tut Nauk Pra wnych PAN

wspó³pra ca

£ukasz Bo ja r ski
He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³owie ka

Pod staw owe pro blemy w dos têp ie
oby wat eli do po mocy praw nej
i kie runki ich roz wi¹zy wan ia*

Po ni ¿ sze opra co wa nie ma na celu przed sta wie nie, z jed nej stro ny, sy tu a cji
w za kre sie do stê pu oby wa te li do po mo cy pra wnej – ure gu lo wañ pra wnych
oraz pra kty ki ich sto so wa nia w Pol sce, z dru giej zaœ – kie run ków mo ¿ li wych
roz wi¹zañ, by sy tu a cja ta uleg³a po pra wie. Z uwa gi na nie wie l kie ramy te kstu,
oba za gad nie nia zo stan¹ prze sta wio ne w du ¿ym skró cie, jed nak ze wska za -
niem Ÿró de³, w któ rych mo ¿ na zna leŸæ wiê cej in fo r ma cji. 

Pojê cie po mocy praw nej 

W ni nie j szym te k œcie po jê cie „po moc pra w na” oz na cza1:
– udo stê p nie nie in fo r ma cji pra wnej, po le gaj¹ce na prze ka za niu klien to wi 

in fo r ma cji o po wszech nie obo wi¹zuj¹cym w Pol sce pra wie lub pra kty -
ce jego sto so wa nia, w szcze gó l no œci po przez: wska za nie i omó wie nie
od po wied nich prze pi sów, prze ka za nie wzo rów pism, wrê cze nie ulo t ki
lub bro szu ry info rma cy j nej;

* Tezy ar tyku³u by³y pre zent owa ne przez autorów pod czas pa nelu dys kus yjne go
na kon fer encji pod sum owuj¹cej drug¹ edy cjê Pro gramu „Oby wat el i Pra wo”,
w czerw cu 2006 roku. Wiêcej o kon fer encji: www.isp.org.pl

1 Na mo¿l iwoœæ jesz cze szer szego ro zum ienia tego ter minu wska zuje £. Bo jars ki,
Do stêp noœæ nie odp³at nej po mocy praw nej. Ra port z mo nit ori ngu, War szawa 2003,
s. 24. Ra port do stêpny ta k¿e na: http://www.hfhr pol.waw.pl/in dex_pli ki/Do stepn osc_
nie odp latnej_po mocy_praw nej.pdf



– udzie le nie po ra dy pra wnej – czy li skon krety zo wa nej in fo r ma cji, ma -
j¹cej za sto so wa nie w kon kre t nej spra wie, opa r tej na da nych i ma te -
ria³ach prze ka za nych przez klien ta, udzie lo nej przez pra wni ka (lub
stu den ta pra wa pod od po wied nim nad zo rem); po ra da pra w na mo¿e po -
le gaæ na sporz¹dze niu pro je ktu pi s ma pra wne go, w tym pro ce so we go;

– udzie le nie kwa lifi ko wa nej po mo cy pra wnej, po le gaj¹cej na re pre zen -
towa niu klien ta przed or ga na mi wy mia ru spra wied li wo œci lub ad mi ni -
stra cji pu b li cz nej. 

Po do b ne roz ró ¿ nie nie zo sta³o przy jê te w do ku men cie „Do stêp do in fo r -
ma cji, po rad ni c twa oby wate l skie go i pra wne go oraz po mo cy pra wnej – pro po -
no wa ne roz wi¹za nia”, przy go to wa nym przez czte ry or ga ni za cje po zarz¹dowe
(Fun da cjê Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych, He l siñsk¹ Fun da cjê Praw
Cz³owie ka, Pol skie Sto wa rzy sze nie Edu ka cji Pra wnej oraz Zwi¹zek Biur Po -
rad Oby wa te l skich)2. Do ku ment ten za pre zen towa no pod czas kon fe ren cji po -
œwiê co nej te ma ty ce do stê pu do po mo cy pra wnej, zor gani zo wa nej w paŸ dzie r -
ni ku 2004 roku przez Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich we wspó³pra cy ze wspo m -
nia ny mi orga ni za cja mi. 

Miêd zynarodowe ureg ulo wan ia w za kres ie do stêpu oby wat eli do
po mocy praw nej

Pra wo oby wa te li do po mo cy pra wnej jest (z wyj¹tkiem pra wa do ob ro ny
w spra wach ka r nych) sto sun ko wo no wym po stu la tem, dla te go te¿ nie zna j -
dzie my go wprost za pi sa ne go w naj wa¿ nie j szych do ku men tach miê dzyna ro -
do wych, do tycz¹cych praw cz³owie ka3, to zna czy Eu ro pe j skiej Kon we ncji
Praw Cz³owie ka (EKPC)4 czy Miê dzy naro do wym Pa kcie Praw Po li ty cz nych
i Oby wa te l skich5. Wa ¿ nym ofi cja l nym do ku men tem, w któ rym pra wo to jest
fo r mu³owa ne, by³o Za le ce nie R(93)1 Ko mi te tu Mi ni strów Rady Eu ro py dla

94 Wi told Klaus, £ukasz Bo jars ki

2 Tekst do kum entu mo ¿na zn ale Ÿæ na stro nie: http://www.fupp.org.pl/in dex.php?id
=se min ari um_rpo_2004_po stul aty

3 Tak¿e pol ska kon styt ucja wprost nie gwa rant uje pra wa do po mocy praw nej, lecz
wyin terpretowaæ je mo¿na z ró¿n ych prze pisów (na przyk³ad pra wo do s¹du, pra wo do 
obrony, za sada ró wno œci wo bec pra wa). Szc zegó³owo na ten te mat w: G. Rz¹sa, Kon -
styt ucy jne aspekty po mocy praw nej udziel anej osob om ubog im, „Przegl¹d Le gis lacy j -
ny” 2005, nr 2–3, s. 33 i nast. Wi êcej na te mat st andardów mi êdzynarodowych
do ty cz¹cych pra wa do po mocy praw nej w: £. Bo jars ki, Spo³ecz ny aspekt dzia³ania po -
radni, w: Stu dencka po radn ia praw na. Idea. Or gan iza cja. Me tod olo gia, War szawa 2005,
s. 3 i nast.

4 Ofic jalna i pe³na na zwa tego do kum entu to: Kon wenc ja o Ochron ie Praw
Cz³owieka i Pod staw owy ch Wol noœci, sporz¹dzo na w Rzy mie 4 li stop ada 1950 roku,
opub liko wana w: Dz. U. z 1993 roku, Nr 61, poz. 284.

5 Do kum ent ten zo sta³ pr zyjêty przez Zgro mad zenie Ogól ne Naro dów Zjed noc zo -
ny ch 16 grud nia 1966 roku, opub liko wany w: Dz.U. z 1977 roku Nr 38, poz. 167.



pañstw cz³on ko wskich, do tycz¹ce efe kty w ne go do stê pu do pra wa i spra wied -
li wo œci dla naj ubo ¿ szych (przy jê te 8 sty cz nia 1993 roku)6. Nie ma ono jed nak
dla pañstw cha ra kte ru bez wzglêd nie obo wi¹zuj¹cego. Pra wo do stê pu do po -
mo cy pra wnej wy wo dzi siê jed nak z in nych prze pi sów, w szcze gó l no œci z art.
6 EKPC – jako ele ment pra wa do s¹du. Eu ro pe j ski Try bu na³ Praw Cz³owie ka
w Stra s bu r gu wie lo kro t nie w wy ro kach zwra ca³ uwa gê na obo wi¹zko wy
udzia³ pe³no mo c ni ka w po stê po wa niu s¹do wym, gdy stro nie bra ku je œro d ków
na op³ace nie pe³no mo c ni ka oraz gdy wy ma ga tego do bro wy mia ru spra wied li -
wo œci. Wed³ug orze cz ni c twa Try bu na³u, do bro (in te res) wy mia ru spra wied li -
wo œci wy ma ga po mo cy pe³no mo c ni ka w po stê po wa niu s¹do wym miê dzy in -
ny mi wte dy, gdy mamy do czy nie nia ze skom pli ko wa nym sta nem fa kty cz nym 
lub pra wnym spra wy b¹dŸ wy stê pu je ry zy ko, ¿e mo¿e zo staæ orze czo na kara
po zba wie nia wol no œci wo bec oska r ¿o ne go7.

Prze pis mówi¹cy wprost o obo wi¹zku za pe w nie nia oby wa te lom do stê pu
do po mo cy pra wnej zna j du je siê w art. 47 Ka r ty Praw Pod sta wo wych Unii Eu -
ro pe j skiej8. Sta no wi on: „Po moc pra w na jest do stê p na dla tych osób, któ re nie
po sia daj¹ wy sta r czaj¹cych œro d ków, je œli jest ona ko nie cz na dla za pe w nie nia
sku te cz ne go do stê pu do wy mia ru spra wied li wo œci”. Nie ste ty do ku ment ten
nie obo wi¹zuje na te ry to rium Wspól no ty, bo wiem jest czê œci¹ kon sty tu cji eu -
ro pe j skiej, któ ra nie wesz³a w ¿y cie. Ponad to, prze pi sy do tycz¹ce obo wi¹zku
za pe w nie nia do stê pu do po mo cy pra wnej zna j du je my w dwóch dy re kty wach
Rady Unii Eu ro pe j skiej: 

– Dy re kty wa Rady 2003/8/WE z dnia 27 sty cz nia 2003 roku w celu
uspra w nie nia do stê pu do wy mia ru spra wied li wo œci w spo rach trans gra -
ni cz nych po przez usta no wie nie mi ni ma l nych wspó l nych za sad od -
nosz¹cych siê do po mo cy pra wnej w spo rach o tym cha ra kte rze.
Nak³ada ona na pa ñ stwa cz³on ko wskie obo wi¹zek za pe w nie nia do stê pu 
do nie odp³at nej po mo cy pra wnej w spo rach trans gra ni cz nych, czy li
spo rach, w któ rych stro na ubie gaj¹ca siê o po moc prawn¹ sta le za mie -
sz ku je lub sta le prze by wa w pa ñ stwie cz³on ko wskim in nym od tego,
w któ rym mie œci siê s¹d lub w któ rym orze cze nie ma byæ wy ko na ne.
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6 Tekst do kum entu do stê pny na przyk³ad w: £. Bo jars ki, Do stêp noœæ nie odp³at nej po -
mocy…, op. cit., s. 273 i  nast.

7 Wy kaz wy roków Try buna³u w: ibid em, s. 280–283; Dost êp do wy miaru sp rawi ed -
liwoœci: po moc praw na dla osób ubog ich, w: E. Re kosh, K. A. Buch to, V. Ter zieva
(red.), Purs hing the Pu blic In ter est. A Hand book for Le gal Pro fession al and Act ivists,
Nowy Jork 2001 (wer sja pol ska tek stu dos têpna na stro nie: http://www.hfhr -
pol.waw.pl/in dex_pli ki/ju stice/PILI_hand book_roz dzial_6.rtf) oraz G. Mi trev, Pe³no -
mocn ictwo pro ces owe z urz êdu wed³ug Eu rop ejsk iej Kon wenc ji Praw Cz³owieka
i orzeczn ictwa Try buna³u i Ko mis ji, http://www.hfhr pol.waw.pl/in dex_pli ki/ju stice/
orzeczn ictwo_Try bun alu_i_Ko mis ji.rtf

8 Tekst w jêzyku pol skim: http://www.ms.gov.pl/ue/trans lat ion/32000X1218(01) .doc



Po moc pra w na obe j mu je po moc przeds¹dow¹ (po ra dê prawn¹), kwa li -
fi ko wan¹ po moc prawn¹ przed s¹dem, jak rów nie¿ zwo l nie nie od ko -
sztów s¹do wych. W celu wy ko na nia ni nie j szej dy re kty wy uchwa lo no
usta wê z dnia 17 grud nia 2004 roku o pra wie po mo cy w po stê po wa niu
w spra wach cy wi l nych pro wa dzo nych w pa ñ stwach cz³on ko wskich
Unii Eu ro pe j skiej. Obe c nie9  za ko ñ czy³y siê pra ce nad no we li zacj¹ wy -
mie nio nej usta wy (przy znaj¹c¹ do da t ko wo upra w nio nym cu dzo zie m -
com pra wo do po mo cy przeds¹do wej). Zo sta³a ona uchwa lo na przez
Sejm i prze ka za na do Se na tu, któ ry nie wniós³ po pra wek. No we la cze ka 
na pod pis pre zy den ta i po win na wejœæ w ¿y cie w li pcu 2006 roku. 

– Dy re kty wa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grud nia 2005 roku w spra wie
usta no wie nia mi ni ma l nych norm do tycz¹cych pro ce dur na da wa nia
i co fa nia sta tu su ucho dŸ cy w pa ñ stwach cz³on ko wskich. W art. 15 przy -
zna je ona pra wo do bezp³at nej po mo cy pra wnej oso bom ubie gaj¹cym
siê o na da nie sta tu su ucho dŸ cy, któ re otrzy ma³y w pie r wszej in stan cji
ne ga tywn¹ de cy zjê (to zna czy od mó wio no im na da nia sta tu su). Prze pi -
sy te maj¹ byæ imp le men towa ne do pol skie go pra wa do 1 grud nia 2008
roku (obe c nie w Urzê dzie do Spraw Re pa tria cji i Cu dzo zie m ców trwaj¹ 
pra ce nad tymi zmia na mi). 

Jak po ka zu je pie r wszy przy to czo ny przyk³ad, obe c nie pa ñ stwo pol skie
gwa ran tu je wiê cej praw w za kre sie do stê pu do ko rzy sta nia z nie odp³at nej po -
mo cy pra wnej upra w nio nym cu dzo zie m com ni¿ w³as nym oby wa te lom. Oby -
wa te lom pol skim nie przys³ugu je bo wiem pra wo do po mo cy pra wnej
„przeds¹do wej”, przed spo r nej, gwa ran to wa ne upra w nio nym cu dzo zie m com.

Dost êp do po mocy praw nej – opis sy tua cji w Pol sce

Dos têp do kwa lif iko wan ej po mocy praw nej 

Do stêp do po mo cy pra wnej obe j mu je kwe stiê zwo l nie nia od po no sze nia
ko sztów s¹do wych oraz usta no wie nie pe³no mo c ni ka z urzê du (w art. 244 § 1
usta wy pra wo o po stê po wa niu przed s¹dami admi ni stra cyjny mi na zy wa ne jest 
to „pra wem po mo cy”). W po stê po wa niu cy wi l nym obie te in sty tu cje s¹ ze
sob¹ zwi¹zane. Aby ubie gaæ siê o przy zna nie re pre zen ta cji pra wnej z urzê du,
na le ¿y zo staæ zwo l nio nym z ko sztów s¹do wych (art. 117 § 1 ko de ksu po stê po -
wa nia cy wi l ne go). W po stê po wa niu s¹dowo-a dmini stracy j nym na to miast mo ¿ -
na uzy skaæ nie za le ¿ nie zwo l nie nie od po no sze nia ko sztów sa do wych czy po -
moc pe³no mo c ni ka z urzêdu.

Pro ble mem jest jed nak to, ¿e obe c nie mamy do czy nie nia z fun kcjo no wa -
niem piê ciu ró ¿ nych pro ce dur przy zna wa nia kwa lifi ko wa nej po mo cy pra wnej
– ró ¿ ne ure gu lo wa nia i kry te ria obo wi¹zuj¹ w pro ce du rach: ka r nej, cy wi l nej,

96 Wi told Klaus, £ukasz Bo jars ki

9 Czer wiec 2006 roku.



s¹dowo-a dmini stracy j nej, w przy pa d ku spo rów trans gra ni cz nych oraz w po -
stê po wa niu przed Try bu na³em Kon sty tucy j nym. Ró ¿ ny jest ta k ¿e spo sób oce -
ny kry te rium do cho do we go. Wy da je siê, ¿e naj le p sze roz wi¹za nia w tym za -
kre sie wy pra co wa ne zo sta³y w usta wie o po stê po wa niu przed s¹dami admi ni -
stra cyjny mi (opra co wa no od po wied ni, ujed no li co ny fo r mu larz wraz z do ku -
men ta mi, któ re maj¹ po twier dzaæ sy tu a cjê maj¹tkow¹ stro ny, mo ¿ li we jest
uzy ska nie zwo l nie nia z ko sztów w ca³oœci lub w czê œci, a ta k ¿e usta no wie nie
pe³no mo c ni ka z urzê du). W po stê po wa niu cy wi l nym od ma r ca 2006 roku
wpro wa dzo no ujed no li co ny wzór oœwia d cze nia o sta nie ro dzin nym, maj¹tku,
do cho dach i Ÿród³ach utrzy ma nia oso by fi zy cz nej ubie gaj¹cej siê o zwo l nie nie 
od ko sztów s¹do wych. Na to miast w po stê po wa niu ka r nym na dal nie ma jed -
no li te go, ogól nopo l skie go kwe stio na riu sza ba da nia do cho dów. Do da t ko wo,
po mi mo wpro wa dza nia jed no li tych fo r mu la rzy, bra ku je okre œle nia obie kty w -
nych, ze stan dary zowa nych kry te riów przy zna wa nia po mo cy pra wnej – s¹dy
kie ruj¹ siê wiêc w³asnymi kryteriami. W efekcie w dwóch podobnych
sprawach, w ró¿nych miejscach w Polsce, jedna osoba mo¿e uzyskaæ zwo l nie -
nie od ponoszenia kosztów s¹dowych czy prawo do pomocy obroñcy, pe³no -
mo c ni ka z urzêdu, inna zaœ nie. 

Na pe³no mo c ni ków z urzê du mo ¿ na wy zna czyæ ad wo ka ta lub ra d cê pra -
wne go (w po stê po wa niu s¹dowo-a dmini stracy j nym mog¹ nimi byæ ta k ¿e do -
ra d cy po da t ko wi i rze cz ni cy pa ten to wi). Jed nak ra d cy pra w ni zde cy do wa nie
rza dziej wska zy wa ni s¹ przez s¹dy do pe³nie nia tej fun kcji (i nie wy ni ka to
wy³¹cz nie z fa ktu, ¿e ra d cy nie mog¹ prowadziæ z urzêdu spraw karnych,
oprócz wykroczeñ). 

Po wa ¿ nym pro ble mem (wp³ywaj¹cym ta k ¿e na dzia³al noœæ pe³no mo c ni -
ków z urzê du) jest ogra ni czo ny do stêp do us³ug pra wnych spo wo do wa ny ma³¹ 
li cze b no œci¹ cz³on ków ko r po ra cji. Z da nych Na cze l nej Rady Ad wo ka c kiej
wy ni ka, ¿e w ca³ej Pol sce czyn nych ad wo ka tów jest oko³o 5500–6000. Od
pocz¹tku lat dzie wiê æ dzie si¹tych li cz ba ta uleg³a je dy nie nie wie l kiej zmia -
nie10, pod czas gdy li cz ba spraw w s¹dach wzros³a w tym cza sie kil ka kro t nie.
Spo œród ra d ców pra wnych ty l ko czêœæ pro wa dzi dzia³al noœæ na w³asn¹ rêkê, to 
zna czy nie jest zwi¹zana sto sun kiem pra cy i mo¿e re pre zen to waæ klien tów
z urzê du. Utru d nio ny do stêp do za wo dów pra wni czych ro dzi z ko lei brak rze -
czy wi stej kon ku ren cji na ryn ku us³ug pra wni czych11. 
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10 Zwiê kszenie licz by adwo katów jest w czêœ ci wy nik iem zmian w ustaw ie o ad -
wok atu rze pr zyj êty ch w 2005 roku, o kt óry ch ni¿ej. 

11 Jest to jed no z za sadn icz ych za strz e¿eñ sfor mu³owan ych wo bec kor por acji
praw nic zych miêd zy in nymi w: A. Kr y¿e, G³ówne za³o¿ enia re formy s¹dow nict wa, In -
styt ut Wy miaru Sp rawi edliwoœci, War szawa 2005, s. 52 (pkt XII.5), opub liko wane na
przyk³ad na stro nie: http://www.ad wok atu ra.pl/oba/pli ki/re forma_sa down ictwa.doc



Du¿e zna cze nie dla zmia ny tego sta nu rze czy mia³o wy da nie przez Try bu -
na³ Kon sty tucy j ny 26 li sto pa da 2003 roku wy ro ku12, w któ rym Try bu na³
stwier dzi³, ¿e nie mo ¿ na z prze pi sów okre œlaj¹cych otwa r ty ka ta log czyn no œci
wchodz¹cych w za kres po mo cy pra wnej wy pro wa dziæ no r my sta no wi¹cej
o wy³¹czno œci ad wo ka tów i ra d ców pra wnych w œwia d cze niu po mo cy pra wnej.
Zo sta³o to ode bra ne jak przy zwo le nie na wy ko ny wa nie w ra mach dzia³al no œci
go spo da r czej za wo du „do ra d cy pra wne go” przez ab so l wen tów stu diów pra -
wni czych, któ rzy nie od by li ¿ad nej ap li ka cji. W in nym wy ro ku Try bu na³
uchy li³, uz naj¹c za nie kon stytu cyj ne, prze pi sy od daj¹ce w rêce sa morz¹dów
za wo do wych spra wê usta la nia za sad przy j mo wa nia kan dy da tów do ko r po ra cji 
i uzna³, ¿e pro ble ma ty ka ta wy ma ga ure gu lo wa nia przez usta wo da w cê13. Ko -
le j nym kro kiem by³o uchwa le nie przez Sejm usta wy z dnia 30 cze r w ca 2005
roku o zmia nie usta wy pra wo o ad wo ka tu rze i nie któ rych in nych ustaw (Dz. U.
Nr 163, poz. 1361), któ ra otwo rzy³a dro gê do za wo du ad wo ka ta i ra d cy pra -
wne go oraz no ta riu sza po przez, miê dzy in ny mi, ze z wo le nie na wpi sa nie na li -
sty tych ko r po ra cji osób, któ re uko ñ czy³y inne ap li ka cje pra wni cze, oraz zmia -
nê za sad prze pro wa dza nia eg za mi nów na ap li ka cje i ko ñ co wych eg za mi nów
za wo do wych w za wo dach ad wo ka ta, ra d cy pra wne go oraz no ta riu sza. Usta wa 
da³a te¿ wy ra Ÿ ne pra wo pro wa dze nia us³ug pra wnych (oprócz re pre zen ta cji
s¹do wej) ab so l wen tom stu diów pra wni czych, któ rzy nie s¹ cz³on ka mi ko r po -
ra cji pra wni czych. Wie le prze pi sów usta wy uchy li³ jed nak wy rok Try bu na³u
Kon sty tucy jne go z 19 kwie t nia 2006 roku14. 

W chwi li obe cnej15 trwaj¹ pra ce nad pro je ktem od rê b nej usta wy o „do ra d -
cach pra wnych”. Prze wi dzia na jest w niej mo ¿ li woœæ re pre zen towa nia przez
do ra d ców swo ich klien tów przed s¹dami. Pro jekt zak³ada w za sa dzie po wo -
³anie ko le j nej ko r po ra cji. Choæ sama idea zwiê ksze nia li cz by pra wni ków na
ryn ku jest s³usz na, to wy da je siê, ¿e roz wi¹za nie przy jê te w pro je kcie nie jest
naj le p sze. Pro ble mem nie jest bo wiem brak ko le j nej ko r po ra cji, a ra czej ich
zbyt du¿a li cz ba oraz za uwa ¿a l ne bra ki w li cz bie pra wni ków, mog¹cych
udzie laæ kwa lifi ko wa nej po mo cy pra wnej, spo wo do wa ne ogra ni czo nym do -
stê pem do tych za wo dów. Czy otwa r cie za wo dów pra wni czych po przez po -
wo ³anie ko le j nej ko r po ra cji za wo do wej, zw³asz cza gdy jej ko m pe ten cje w za -
sa dzie po kry waj¹ siê z fun kcja mi pe³nio ny mi obe c nie przez ad wo ka tów czy

98 Wi told Klaus, £ukasz Bo jars ki

12 Wy rok nr Sk 22/02; tekst na: http://www.try bun al.gov.pl/OTK/tek sty/otk/2003/
SK_22_02.doc

13 Wy rok z 18 lu tego 2004 roku w spra wie o sygn. P 21/02 (OTK ZU nr 2/A/2004,
poz. 9). Odpo wiedŸ Try buna³u Kon styt ucy jnego na py tan ie praw ne Na czeln ego S¹du
Ad min ist racyj nego.

14 Wy rok nr K 6/06; tekst z uzas adni eniem dost êpny na stro nie: http://www.try -
bun al.gov.pl/OTK/tek sty/otk/2006/K_06_06.doc

15 Czer wiec 2006 roku.



ra d ców pra wnych16 ma sens? Wa r to roz wa ¿yæ, czy nie by³oby le p szym roz -
wi¹za niem po³¹cze nie ist niej¹cych ko r po ra cji ad wo ka tów i ra d ców pra wnych
(a ta k ¿e no ta riu szy, przy zmia nach prze pi sów do tycz¹cych ich ko m pe ten cji)
oraz stwo rze nie jed nej si l nej ko r po ra cji z jed no cze s nym zna cz nym u³atwie -
niem do stê pu do niej.

Dost êp do po radn ictwa praw nego 

Po rad ni c two pra w ne mo¿e mieæ fo r mê po mo cy odp³at nej lub nie odp³at nej. 
Pierwsz¹ z nich œwiadcz¹ ko r po ra cje pra wni cze oraz tak zwa ni do ra d cy pra w -
ni. Na ko rzy sta nie z us³ug ko r po ra cji de cy duj¹ siê nie li cz ni z uwa gi na nie -
wielk¹ spo³eczn¹ œwia do moœæ i brak na wy ku ko rzy sta nia z us³ug pra wni czych
oraz sto sun ko wo wy so kie (dla wie lu osób) op³aty z tym zwi¹zane. Dzia³al noœæ 
do ra d ców trud no jest oce niæ. Niew¹tpli wie ich us³ugi s¹ ta ñ sze od us³ug œwia -
d czo nych przez cz³on ków ko r po ra cji za wo do wych. Nie wia do mo jed nak, jak
wie le osób ko rzy sta z tej fo r my po rad ni c twa ani jaka jest ja koœæ udzie la nych
po rad – nie ma bo wiem usta lo nych form kon tro li nad dzia³al no œci¹ tej „gru py
za wo do wej” (rz¹dz¹ tu je dy nie tak zwa ne pra wa ryn ku, jed nak zbyt krótko
dzia³alnoœæ taka jest prowadzona – od 2003 roku – by mo¿na by³o j¹ pod tym
k¹tem oceniaæ). 

Ist nie je ta k ¿e mo ¿ li woœæ nie odp³at ne go uzy ska nia po ra dy pra wnej.
Dzia³al noœæ taka przy bie ra ró¿n¹ po staæ: miê dzy in ny mi po rad udzie la nych
przez or ga ni za cje po zarz¹dowe, po rad pro wa dzo nych przez in sty tu cje sa -
morz¹dowe, dzia³añ pro bono stu den tów pra wa oraz cz³on ków ko r po ra cji za -
wo do wych. 

Pod mio ta mi, któ re œwiadcz¹ nie odp³atn¹ po moc prawn¹ w naj sze r szym
za kre sie, s¹ or ga ni za cje po zarz¹dowe. Z bazy da nych po rta lu ngo.pl wy ni ka,
¿e 3219 or ga ni za cji de kla ru je, i¿ jedn¹ z form ich dzia³añ jest „po moc infor -
macyj no-po radni cza”. Po moc œwia d czo na przez or ga ni za cje po zarz¹dowe jest 
nie zwy kle zró¿ ni co wa na. Czêœæ z nich jest otwa r ta dla ka ¿ de go klien ta, któ ry
chce sko rzy staæ z ich us³ug (sze ro ki kr¹g klien tów maj¹ na przyk³ad biu ra po -
rad oby wa te l skich), inne ofe ruj¹ po moc je dy nie wy bra nym gru pom spo³ecz -
nym (na przyk³ad nie pe³no spra w nym, ofia rom prze stêpstw, cu dzo zie m com,
ko bie tom, dzie ciom). Ró ¿ ny jest ta k ¿e za kres œwia d czo nej po mo cy: od uzy -
ska nia in fo r ma cji pra wnej, po przez po ra dê oby wa telsk¹, po zindy widua li zo -
wan¹ po ra dê prawn¹, któ ra te¿ mo¿e przy bie raæ ró ¿ ne fo r my – od po mo cy
w na pi sa niu pi s ma pra wne go, po przez jego przy go to wa nie, po po moc w po stê -
po wa niu przed s¹dami lub or ga na mi ad mi ni stra cji17. 
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16 Zob. B. Wr óbl ews ki, Re wol ucja w do stê pie do za wod ów praw nic zych?, „Ga zeta
Wy borc za”, 7 czerw ca 2006 roku; tekst dostêpny na: http://pra ca.ga zeta.pl/ga zet apr aca/
1,68745,3399489.html

17 To ostatn ie oczywi œcie w for mie dla or gan iza cji do stê pnej – po przez udziel enie
pe³no mocn ictwa na pra cown ika or gan iza cji w po stê pow aniu ad min ist racyj nym lub



Dzia³al noœæ or ga ni za cji po zarz¹do wych sta no wi dziœ naj czê st sze Ÿród³o
uzy ski wa nia przez oby wa te li nie odp³at nej po ra dy pra wnej lub oby wa te l skiej.
Ponad to nie któ re or ga ni za cje wy spe cja lizo wa³y siê w udzie la niu po mo cy spe -
cy fi cz nym i trud nym gru pom klien tów – s¹ w tym za kre sie spe cja li sta mi, któ -
rych trud no by³oby zast¹piæ (na przyk³ad przy nie któ rych ty pach nie pe³no -
spra w no œci, po mo cy ofia rom prze mo cy czy handlu ludŸmi, osobom za gi nio -
nym, uchodŸcom, dzieciom). 

Dzia³al noœæ tych or ga ni za cji po zarz¹do wych nie sie ze sob¹ jed nak ta k ¿e
pe w ne nie do god no œci:

– jest roz pro szo na – nie w ka ¿ dym mie j s cu oby wa tel mo¿e sko rzy staæ
z ta kich us³ug, bo wiem nie wszê dzie or ga ni za cje za j muj¹ siê udzie la -
niem po rad pra wnych;

– nie jest sta³a – wi¹¿e siê to ze s³abo œci¹ i nie sta bil no œci¹ fi nan sow¹ wie -
lu or ga ni za cji, dzia³aj¹ one w mo men cie, gdy zdo bêd¹ œro d ki na swo je
pro gra my; po ich za ko ñ cze niu dzia³al noœæ czê sto jest prze ry wa na lub
pro wa dzo na w ogra ni czo nym za kre sie18;

– jest opa r ta w du ¿ym sto p niu na wo lon ta ria cie – na wet gdy or ga ni za cja
uzy ska dofi nan so wa nie na pro wa dze nie tego typu dzia³al no œci, to i tak
sta w ki, któ re mo¿e za pro po no waæ, s¹ ni skie. Mo¿e to po wo do waæ
w nie któ rych przy pa d kach, ¿e po moc ofe ro wa na przez or ga ni za cje bê -
dzie ni ¿ szej ja ko œci – nie za wsze udzie laj¹ jej bo wiem od po wie d nio
przy go to wa ne osoby;

– po rad ni c two jest dla wiê kszo œci or ga ni za cji dzia³al no œci¹ po boczn¹.
Po dobn¹ dzia³al noœæ pro wadz¹ uni wer syte c kie po rad nie pra w ne (zwa ne

ta k ¿e kli ni ka mi pra wa), w ra mach któ rych stu den ci pro bono udzie laj¹ pod
kie run kiem i opiek¹ pra co w ni ka na uko we go lub pra kty ka nie odp³at nych po -
rad pra wnych. Dzia³al noœæ taka pro wa dzo na jest obe c nie na wszy stkich uni -
wer sy te tach, na któ rych fun kcjo nuj¹ wy dzia³y pra wa, oraz w ki l ku szko³ach
pry wa t nych19. 

Or ga ni za cje po zarz¹dowe oraz kli ni ki pra wa od ki l ku lat d¹¿¹ do pod nie -
sie nia ja ko œci swo ich us³ug i co raz wiê kszej profe sjona li za cji. Przyk³adem ta -
kich dzia³añ jest opra co wa nie przez 10 wa ¿ nych na tym polu or ga ni za cji stan -
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do³¹cze nie siê do pos têpowania s¹do wego (cy wiln ego lub kar nego), s¹dowo-ad min i -
st racyj nego lub ad min ist racyj nego w cha rakt erze or gan iza cji spo³ecz nej, stoj¹cej na
str a¿y in ter esu spo³ecz nego. Taka mo¿ liw oœæ wys têp uje w ka¿ dym pos têp owaniu,
choæ o do puszc zeniu or gan iza cji de cyd uje or gan pro wadz¹cy pos têpowanie. 

18 Œrod ki na pro wad zenie us³ug po radn icz ych trud no jest uzys kaæ. Dzia³alno œæ fi -
nans uj¹c¹ tego typu pro jekty pro wadz¹ g³ówn ie: Fun dac ja im. Ste fana Ba tor ego, Pol -
sko-Ame rykañska Fun dac ja Wol noœ ci, Fun dusz Inic jatyw Oby wat elsk ich oraz nie któ re 
sa morz¹dy. 

19 Wiê cej o ich dzia³aln oœci na stro nie Fun dac ji Uniw ersy tec kich Po radni Praw -
nych: www.fupp.org.pl



dar dów, na pod sta wie któ rych po win na byæ œwia d czo na in fo r ma cja pra w na
oraz po moc pra w na i oby wa te l ska20.

Poza orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi ta k ¿e w in nych in sty tu cjach czy or ga -
ni za cjach mo ¿ na uzy skaæ po ra dê prawn¹. Na le ¿y do nich na przyk³ad biu ro
Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich, któ re udzie la in fo r ma cji li sto w nie, w swo jej
sie dzi bie, a ta k ¿e na se sjach wy ja z do wych. Mo ¿e my siê spo t kaæ ta k ¿e z dy ¿u -
ra mi pra wni ków w me diach, w tra kcie których udzielaj¹ oni porad tele fo ni cz -
nie czy mailowo. 

Ponad to do pro wa dze nia w pe w nym za kre sie te ma ty cz nym bezp³at nych
us³ug po rad ni czych dla oby wa te li zo bo wi¹zane s¹ ta k ¿e jed no stki sa morz¹du
tery to rial ne go. Zgod nie z ustaw¹ z 12 ma r ca 2004 roku o po mo cy spo³ecz nej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.) na po wia tach ci¹¿¹ dwa obo wi¹zki: pro -
wa dze nia po rad ni c twa spe cjali stycz ne go, w sk³ad któ re go wcho dzi miê dzy in -
ny mi po rad ni c two pra w ne z za kre su pra wa ro dzin ne go i opie ku ñ cze go, za bez -
pie cze nia spo³ecz ne go oraz ochro ny praw lo ka to rów (art. 19 pkt 2 w zw. z art.
46 ust. 2), a ta k ¿e udzie la nie in fo r ma cji o pra wach i upra w nie niach (art. 19 pkt
13 usta wy). Po moc ta œwia d czo na jest bez wzglê du na osi¹gany do chód,
o czym usta wa sta no wi wprost (art. 46 ust. 1). Za da nia te wy ko nuj¹ naj czê œciej 
po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie. Cza sem ich re a li za cjê zle ca siê or ga ni za -
cjom po zarz¹do wym. Nie ste ty bra ku je in fo r ma cji, ile osób sko rzy sta³o z po -
rad ni c twa prowadzonego przez powiaty oraz jak realizowane s¹ w praktyce te
przepisy (na przyk³ad kto i jakim zakresie prowadzi us³ugi poradnicze). 

Do da t ko wo, po wia ty na pod sta wie usta wy z dnia 15 grud nia 2000 roku
o ochro nie kon ku ren cji i kon su men tów (Dz.U. Nr 122 poz. 1319) zo bo -
wi¹zane s¹ do powo³ania rze cz ni ka kon su men tów, któ re go za da niem jest pro -
wa dze nie bezp³at ne go po rad ni c twa kon su menc kie go i in fo r ma cji pra wnej
w za kre sie ochro ny in te re sów kon su men tów oraz mo ¿ li wo œci wy ta cza nia po -
wództw na ich rzecz (art. 34 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy). 

Oprócz tych form mo ¿e my siê spo t kaæ z po rad ni c twem œwia d czo nym pro
bono przez cz³on ków ko r po ra cji pra wni czych. Trud no oce niæ ska lê tego zja -
wi ska (bra ku je jaki ch ko l wiek da nych), jed nak niew¹tpli wie ono ist nie je,
o czym œwiadcz¹ cho cia ¿ by zg³osze nia do kon ku r su „Pra wnik Pro Bono” rea -
lizo wa ne go od 2003 roku przez Fun da cjê Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych. 
Ponad to po dej mo wa ne s¹ do ra Ÿ ne akcje, w ra mach któ rych pra wni cy udzie laj¹ 
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20 Tekst „Stan dardy udziel ania in form acji praw nej oraz pro wad zenia po radn ictwa
praw nego i oby wat elsk iego” zo sta³ oprac owa ny przez 10 or gan iza cji po zarz¹do wych
ze œr odków Fun dus zu PROBONUS; zo sta³ on wy dany w for mie ulot ek oraz w ca³oœci
znaj duje siê tak¿e w: F. Czer nicki, Po radn ictwo praw ne. Stan dardy udziel ania in form -
acji praw nej oraz pro wad zenia po radn ictwa praw nego i oby wat elsk iego, „Eduk acja
Praw nic za” 2006, nr 2 (77); dost êpna na stro nie: http://www.eduk acj apra wnicza.pl/
ar tyk ul3.php?idart=4627



nie odp³at nych po rad pra wnych pe w nym ka te go riom osób, na przyk³ad z oka -
zji miê dzyna rodo we go dnia ofiar prze stêpstw21. 

Do stêp do in form acji praw nej 

Do stêp do in fo r ma cji pra wnej jest rea li zo wa ny w ró ¿ ny spo sób. Z jed nej
stro ny s¹ to ró ¿ ne go ro dza ju in fo r ma tory, po rad ni ki oraz ma te ria³y infor ma cy j -
ne wy da wa ne przez or ga ni za cje po zarz¹dowe czy s³u¿by pu b li cz ne, z dru giej
– inne in fo r ma cje pub li ko wa ne na stro nach in ter ne to wych (g³ów nie w Biu le -
ty nie In fo r ma cji Pu b li cz nej), ponad to pro wa dzo ne s¹ ró ¿ ne go ro dza ju pun kty,
w któ rych oby wa te le mog¹ uzy skaæ ust ne in fo r ma cje, wre sz cie do tej ka te go rii 
za li czyæ mo ¿ na ele men ty edu ka cji prawnej. 

Nie zwy kle wa ¿ nym sk³ad ni kiem in fo r ma cji pra wnej w Pol sce s¹ in for ma -
to ry i po rad ni ki. Wie le z nich wy daj¹ or ga ni za cje po zarz¹dowe (w fo r mie ulo -
tek lub co raz czê œciej ta k ¿e w fo r mie ele ktro ni cz nej). Nie ste ty dzia³al noœæ
w tym za kre sie nie jest w ¿a den spo sób sko ordy no wa na. Czê sto opra co wu je
siê i pu b li ku je ma te ria³y na ten sam te mat. Ró ¿ na jest ta k ¿e ich ja koœæ – pod
wzglê dem jê zy ko wym oraz pra wnym22. Dzia³al noœæ wy da w ni cza i info rma cy j -
na or ga ni za cji jest bo wiem naj czê œciej je dy nie do da t kow¹ i po boczn¹. Nie wie -
le z nich jest do brze przy go to wa nych do jej pro wa dze nia i siê w niej spe cja li -
zu je (jak na przyk³ad Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor, Cen trum Praw Ko biet).
Obe c nie po ja wiaj¹ siê ta k ¿e stro ny in ter ne to we, na któ rych mo ¿ na zna leŸæ
wie le in fo r ma cji pra wnych. Naj wiêksz¹ bazê w tym za kre sie ofe ru je se r wis
www.pora da pra w na.pl. Two rzo ne s¹ ta k ¿e stro ny, zwie raj¹ce in fo r ma cje z po -
szcze gó l nych dzie dzin pra wa – na przyk³ad pra wa po dat ko we go, kon su menc -
kie go, dzia³al no œci go spo da r czej czy za wie raj¹ce wzo ry pism. 

Oprócz or ga ni za cji po zarz¹do wych wy da wa niem info r ma to rów trud ni¹
siê ta k ¿e Biu ro Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich oraz Mi ni ste r stwo Spra wied li -
wo œci23. Do da t ko wo, w nie któ rych urzê dach zna j duj¹ siê ma te ria³y info rma -
cy j ne dla pe ten tów. Ich ja koœæ jest jed nak ró ¿ na. Czê sto jest to po pro stu ko pia
wyci¹gu z obo wi¹zuj¹cych prze pi sów (jak na przyk³ad w przy pa d ku in fo r ma -
cji dla po krzy wdzo ne go o przys³uguj¹cych mu upra w nie niach, któr¹ otrzy mu -
je na po li cji). Ta kie do ku men ty dla wiê kszo œci oby wa te li nie sta no wi¹ wy sta r -
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21 W ra mach dnia ofiar przestêpstw od 2003 roku or gan izo wany jest tak zwa ny
tyd zieñ bezp³at nych po rad.

22 Patrz dane z ra portu przy got owa nego przez Sto war zysz enie Klon/Ja wor w: ma -
ter ia³y kon fer encji „Pod staw owe pro blemy w dos têpie oby wat eli do po mocy praw nej
i kie runki ich roz wi¹zy wan ia. Kon fer encja pod sum owuj¹ca Pro gram „Oby wat el i Pra -
wo II”, War szawa, 29 czerwca 2006”.

23 Du¿y zbiór 43 informatorów wy daw any ch przez Biu ro Rzecz nika Praw Oby wa -
t elsk ich znaj duje siê na stro nie: http://www.brpo.gov.pl/in dex.php?md=991&s _menu=1
oraz Mi nis terst wa Sp raw iedli woœci: http://www.ms.gov.pl/prze wodn ik/prze wodnik.shtml



czaj¹cego Ÿród³a in fo r ma cji. Nie wie le osób jest bo wiem w sta nie zro zu mieæ
trud ny i spe cy fi cz ny jê zyk, ja ki mi pi sa ne s¹ akty prawne. 

Na wie le or ga nów pa ñ stwa na³o¿o ny jest obo wi¹zek info r mo wa nia oby -
wa te li o przys³uguj¹cych im upra w nie niach. Ta kie prze pi sy za wie raj¹: ko deks 
po stê po wa nia ka r ne go (art. 16), ko deks po stê po wa nia admi ni stra cyjne go (art.
9), usta wa Pra wo o po stê po wa niu przed s¹dami admi ni stra cyjny mi (art. 6),
w pe w nym ogra ni czo nym za kre sie ko deks po stê po wa nia cy wi l ne go (art. 524).
Zo bo wi¹zuj¹ one or gan lub s¹d pro wadz¹cy po stê po wa nie do info r mo wa nia
stron o pra wach i obo wi¹zkach, ja kie na nich spo czy waj¹, w tra kcie po stê po -
wa nia oraz o mog¹cych z nich wy nikn¹æ kon se k wen cjach. W pra kty ce jed nak
or ga ny te rza d ko wype³niaj¹ obo wi¹zek info rma cy j ny. 

Do chlu b nych wyj¹tków w tym za kre sie za li czyæ mo ¿ na nie któ re s¹dy. Na
prze strze ni osta t nich lat po dej mo wa³y one ró ¿ ne go ro dza ju dzia³ania, by przy -
bli ¿yæ oby wa te lom ich upra w nie nia. Po le ga³y one na przyk³ad na wy sta wia niu
w s¹ dzie pó³ek na in for ma to ry dla oby wa te li, na któ rych or ga ni za cje po -
zarz¹dowe i inne in sty tu cje mog³y zo sta wiaæ wy da ne przez sie bie pu b li ka cje,
opi suj¹ce upra w nie nia w po stê po wa niu s¹do wym. Do in nych wa r tych po le ce -
nia po mys³ów na le ¿y za li czyæ biu ra obs³ugi in te re san tów, w któ rych oso by
od wie dzaj¹ce s¹d mog¹ uzy skaæ in fo r ma cje o jego fun kcjo no wa niu oraz prze -
bie gu po stê po wa nia s¹do we go, w tym na przyk³ad o do ku men tach, któ re na le -
¿y przy go to waæ, wy so ko œci op³at s¹do wych. Czê sto mo ¿ na tam ta k ¿e uzy skaæ
in fo r ma cje o tym, jak wype³niæ dany druk, oraz otrzy maæ ró ¿ ne go ro dza ju ma -
te ria³y info rma cy j ne25. Po do b ne pun kty zna j duj¹ siê ta k ¿e w nie któ rych urzê -
dach.

Ponad to nie któ re in fo r ma cje mo ¿ na uzy skaæ na stro nach „Biu le ty nu In fo r -
ma cji Pu b li cz nej”. Ka ¿ dy or gan ad mi ni stra cji pu b li cz nej oraz wy mia ru spra -
wied li wo œci jest zo bo wi¹zany za mie œciæ go na swo jej stro nie in ter ne to wej.
Mo ¿ na tam zna leŸæ in fo r ma cje o pra wach czy obo wi¹zkach oby wa te li w za -
kre sie ko m pe ten cji da ne go or ga nu, przy da t ne pra kty cz ne wia do mo œci do -
tycz¹ce go dzin pra cy da nej pla ców ki, jej dok³adny ad res oraz stru ktu rê or ga ni -
za cyjn¹ – wraz z wy ka zem kompetencji jej jednostek wewnêtrznych. U³atwia
to znacznie poruszanie siê po urzêdzie. 

In fo r ma cja pra w na pro wa dzo na jest ta k ¿e po przez edu ka cjê prawn¹, skie -
ro wan¹ do ucz niów. Ele men ty edu ka cji pra wnej, choæ w bar dzo ogra ni czo -
nym za kre sie, za wie ra w so bie przed miot wie dza o spo³ecze ñ stwie. Zde cy do -
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24 Zmia ny wpro wad zone do kpc w 2004 roku zmie ni³y za kres tego prze pisu,
ogran icz aj¹c znacz nie obo wi¹zek s¹du w za kres ie in form owa nia stro ny, która nie ko -
rzys ta z po mocy pe³no mocn ika. No wel iza cja zdjê³a z nie go ten obo wi¹zek. Obecn ie
s¹d „mo¿e” udzie liæ ta kiej in form acji je dyn ie „w razie uzasadnionej potrzeby”.  

25 In form acje o tego typu dzia³aniach mo¿na znaleŸæ w: Spraw ny S¹d. Zbiór do b -
rych prak tyk, War szawa 2004, s. 17–23, 156–159, pu blik acja do stêp na ta k¿e na stro -
nie http://www.hfhr pol.waw.pl/in dex_pli ki/pdf/spraw ny_sad_2.pdf



wa nie wiê cej ele men tów pra wnych za wie raj¹ pro gra my na ucza nia opra co wa -
ne przez Cen trum Edu ka cji Oby wa te l skiej26. Nie ste ty nie zo sta³ do tej pory
przy go to wa ny i za twier dzo ny przez mi ni ste r stwo pro gram edu ka cji pra wnej27.

Po zas¹dowe spo soby roz wi¹zy wan ia sp orów 

Za le ce nie Rady Eu ro py do tycz¹ce efe kty w ne go do stê pu do pra wa i wy -
mia ru spra wied li wo œci dla naj ubo ¿ szych ju¿ w dru gim pun kcie zwra ca uwa gê
na po trze bê zwiê ksze nia do stê pu do alte rna ty w nych, qu a si-s¹do wych form
roz wi¹zy wa nia spo rów. Do da t ko wo prze pi sy Unii Eu ro pe j skiej na³o¿y³y na
kra je cz³on ko wskie obo wi¹zek wpro wa dze nia do swo je go porz¹dku pra wne -
go prze pi sów do tycz¹cych mo ¿ li wo œci sko rzy sta nia z me dia cji w po stê po wa -
niu ka r nym28. 

Pol skie prze pi sy prze wi duj¹ sze rok¹ mo ¿ li woœæ sko rzy sta nia z in sty tu cji
me dia cji w za sa dzie w ka ¿ dym z po stê po wañ – ka r nym (od 1998 roku), z nie -
le t ni mi (od 2000 roku), s¹dowo-a dmini stracy j nym29 (od 2003 roku) oraz cy -
wi l nym i ro dzin nym (od 2005 roku). Nie ste ty pra kty ka sto so wa nia wy mie nio -
nych prze pi sów da le ka jest od po¿¹da nej. Je dy nie u³amek pro cen ta spraw ka r -
nych czy po stê po wañ w spra wach nie le t nich jest kie ro wa ny do me dia cji (bra -
ku je da nych o spra wach cy wi l nych z uwa gi na kró t ki czas fun kcjo no wa nia tej
in sty tu cji). Me dia cja po win na byæ sto so wa na przez or ga ny wy mia ru spra -
wied li wo œci zde cy do wa nie czê œciej. Na jej po zy ty w ne re zu l ta ty zwra caj¹
uwa gê ta k ¿e sê dzio wie – ist nie je niew¹tpli wie po trze ba roz pro pago wa nia tego 
roz wi¹za nia30.

Ustawa o dostê pie do nie odp³at nej po mocy praw nej – krót ka hi stor ia

W paŸ dzie r ni ku 2004 roku w Biu rze Rze cz ni ka Praw Oby wa te l skich zor -
gani zo wa no kon fe ren cjê „Do stêp do in fo r ma cji, po rad ni c twa oby wate l skie go
i pra wne go oraz po mo cy pra wnej – pro po no wa ne roz wi¹za nia”. W jej tra kcie
nowo mia no wa ny wów czas mi ni ster spra wied li wo œci, me ce nas An drzej Ka l -
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26 S¹ to pro gramy: „Kszta³ce nie Oby wat elsk ie w Szko le Sa morz¹do wej” (KOSS),
skie row ane do uczn iów gimn azj ów, oraz „Eduk acja Praw na i Oby wat elska” (EPIO)
dla szkó³ po nadg imna zja lnych; wi êcej na: www.ceo.org.pl

27 Jed nak ró¿ ne or gan iza cje po zarz¹dowe pro wadz¹ jed nak dzia³ania w tym za -
kres ie; na przyk³ad pro gramy Pol skiego Sto war zysz enia Eduk acji Praw nej; zob.
www.psep.pl

28 Art. 10 De cyz ji ra mow ej Rady UE z dnia 15 mar ca 2001 roku w spra wie po zyc ji 
ofiar w postêpowaniu kar nym 2001/220/WSiSW.

29 Choæ pos têpowanie to po winno byæ na zwane po jedn awcz ym, a nie me diac yj -
nym, bo wiem nie spe³nia wie lu za sad, na pod staw ie któ rych me diac ja mo¿e byæ
prowadzona. 

30 Patrz na przyk³ad G. Stan kiew icz-Chi miak, Me diac ja jako czyn nik wp³ywaj¹cy
na popr awê spra wnoœci post êpowania, w: Spraw ny s¹d…, op. cit., s. 134 i nast.



was, za po wie dzia³, i¿ „cre do jego urzê do wa nia bê dzie za pe w nie nie oby wa te -
lom nie odp³at ne go do stê pu do po mo cy pra wnej”. Pod ko niec 2004 roku roz -
pocz¹³ pra ce mini ste ria l ny ze spó³ do spraw opra co wa nia pro je ktu usta wy. Jej
tekst po wsta³ na pocz¹tku 2005 roku. Po uz god nie niach miê dzyre sor to wych,
w ma r cu 2005 roku do Se j mu skie ro wa no pro jekt usta wy o do stê pie do nie -
odp³at nej po mo cy pra wnej przy zna wa nej przez pa ñ stwo oso bom fi zy cz nym
(druk se j mo wy nr 3838). Sejm po prze dniej ka den cji nie zd¹¿y³ zaj¹æ siê jego
roz pa trze niem i dla te go te¿ w paŸ dzie r ni ku 2005 roku do Se j mu V ka den cji
Rada Mi ni strów po no w nie zg³osi³a pro jekt te j ¿e usta wy (druk se j mo wy nr 29). 
Dzieñ przed pie r wszym czy ta niem nowy rz¹d wy co fa³ jed nak pro jekt,
zg³aszaj¹c za miar przed sta wie nia w³asnego.

Pro jekt zak³ada³ przy zna nie pra wa do nie odp³at nej po mo cy pra wnej oso -
bom, któ re le gi ty mo wa³yby siê do cho da mi, ja kie s¹ po trze b ne do uzy ska nia
œwia d czeñ z po mo cy spo³ecz nej (tak zwa ne mi ni mum eg zy sten cji). Zak³ada³
udzie la nie po mo cy pra wnej zwyk³ej (po rad pra wnych) oraz kwa lifi ko wa nej.
Przy zna nie po mo cy (lub jej od mo wa) od by wa³oby siê w fo r mie de cy zji admi -
ni stra cyj nej wy da wa nej na wnio sek zain tere sowa ne go, z³o¿o ny na od po wied -
nim dru ku, któ ry by³by roz pa try wa ny przez nowo powo³ane or ga ny – Biu ra
Po mo cy Pra wnej. Biu ra te mia³y zo staæ utwo rzo ne w mia stach, w któ rych sie -
dzi by maj¹ s¹dy okrê go we, mia³y te¿ za trud niaæ eta to wych do ra d ców pra -
wnych. Pro jekt zak³ada³ sukcesywne tworzenie kolejnych biur do koñca 2008
roku (na pocz¹tku mia³o ich powstaæ 11).

We dle in fo r ma cji p³yn¹cych z mi ni ste r stwa spra wied li wo œci, obe c nie31

roz wa ¿a siê inn¹ kon ce pcjê – tak zwa ny mo del kon tra kto wy. Za miast utwo -
rze nia biur po mo cy pra wnej pla nu je siê powo³anie rady po mo cy pra wnej, któ -
ra or ga ni zo wa³aby na po zio mie po wia tów prze ta r gi na œwia d cze nie pod sta wo -
wej (po zas¹do wej) po mo cy pra wnej. W prze ta r gu mog³yby braæ udzia³ ró ¿ ne
in sty tu cje i or ga ni za cje, w³¹czaj¹c or ga ni za cje po zarz¹dowe czy kan ce la rie
pra w ne. Osta te cz ny kszta³t pro po no wa nej usta wy nie jest je sz cze znany.

Po stul aty do tycz¹ce zmian w sys tem ie dos têpu do po mocy praw nej32

Za rów no ba da nia, jak i pra kty ka po ka zuj¹, ¿e fun kcjo nuj¹cy w Pol sce sy -
stem do stê pu do nie odp³at nej po mo cy pra wnej jest nie wy do l ny. Jest zbu do wa -
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31 Czer wiec 2006 r.
32  Wi êks zoœæ z po ni¿ szy ch roz wi¹zañ zg³aszan ych by³o przez or gan iza cje po za -

rz¹dowe w dw óch do kum enta ch: „Do stêp do in form acji, po radn ictwa oby wat elsk iego
i praw nego oraz po mocy praw nej – pro pon owa ne roz wi¹za nia” oraz „Uwagi do pro -
jektu ustawy o dostê pie do po mocy praw nej”, z³o¿on ych mi nis trowi sp raw iedli woœci
w lu tym 2005 roku przez sie dem or gan iza cji: Cen trum Praw Ko biet, Fu ndacjê im. S. Ba -
tor ego, He lsi ñsk¹ Fu nda cjê Praw Cz³owieka, Funda cjê Uniw ersy tec kich Po radni
Praw nych, Par lam ent Stu den tów RP, Pol skie Sto war zysz enie Eduk acji Praw nej oraz
Zwi¹zek Biur Po rad Oby wat elsk ich.



ny na tak zwa nym mo de lu ob ro ny i pe³no moc ni c twa z urzê du. Do œwia d cze nia
wie lu pañstw wska zuj¹, ¿e jest to mo del naj mniej efe kty w ny i jed no cze œ nie
naj dro ¿ szy33. Jed no cze œ nie jed nym z naj le p szych roz wi¹zañ jest obe c nie mo -
del ob ro ñ ców pu b li cz nych (eta to wych)34. Wy da je siê jed nak, ¿e jego pe³ne
przy jê cie w Pol sce jest dziœ nie mo ¿ li we z uwa gi cho cia ¿ by na zbyt ma³¹ li cz bê
ad wo ka tów (czy li osób, któ re s¹ pro fe sjo nal nie przy go to wa ne do re pre zen -
towa nia klien tów przed s¹dami). Dla te go pla no wa ny w na szym kra ju sy stem
po wi nien zak³adaæ du¿¹ ela sty cz noœæ i otwa r toœæ. Jego przy jê cie po win no po -
prze dzaæ prze pro wa dze nie pro gra mów pi lo ta ¿o wych, te stuj¹cych ró ¿ ne roz -
wi¹za nia, by spra w dziæ, któ re jest naj bar dziej ade k wa t ne do pol skich wa run -
ków. Pro gra my na le ¿a³oby pod daæ wni kli wym ba da niom ana li ty cz nym, ewa -
lu uj¹cym je pod k¹tem efe kty w no œci i sku te cz no œci udzie la nej po mo cy. 

Nie odp³atna po moc pra w na po win na byæ w pod sta wo wym za kre sie fi nan -
so wa na ze œro d ków pu b li cz nych. Wa r to jed nak ta k ¿e za sta no wiæ siê nad mo ¿ -
li wo œci¹ uzy ski wa nia do da t ko wych œro d ków z in nych Ÿró de³ – œro d ków pry -
wa t nych (na przyk³ad da ro wizn), nawi¹zek czy grzy wien orze ka nych przez
s¹dy etc. W sy ste mie ta kim po win no siê stwo rzyæ, wzo rem wie lu kra jów, nie -
za le ¿ ny or gan ko or dy nuj¹cy, odpo wie dzia l ny za kwe stie zwi¹zane z nie -
odp³atn¹ po moc¹ prawn¹, ro bo czo zwa ny Rad¹ Po mo cy Pra wnej35. Rada taka
po win na siê za j mo waæ miê dzy in ny mi ko or dy nacj¹ sy ste mu po mo cy pra wnej,
moni to ro wa niem jego fun kcjo no wa nia, stan da ry zacj¹ dzia³añ i dba niem o wy -
so ki po ziom po rad, szko le niem kadr, ewa lu acj¹ i prac¹ nad wpro wa dze niem
zmian oraz uspra w nieñ. 

Uzy ska nie in fo r ma cji i po ra dy pra wnej po win no byæ do stê p ne na po zio -
mie po wia tu. Tam te¿ na le ¿a³oby stwo rzyæ pun kty, w któ rych po moc taka
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33 Patrz ze staw ienie ko sztów ro bione w pa ñstw ach, w kt órych funk cjon uj¹ obok
sie bie oba sys temy – ju dic are (sys tem zbl i¿ony do pol skiego sys temu obrony z urzêdu),
oraz pe³nomoc ników etat owy ch (obro ñców pu bliczn ych) na przyk³adzie USA, Ka -
nady, RPA oraz Li twy, na przyk³ad: V. Ter zieva, Fi nans owa nie sys temu po mocy praw -
nej: per spekt ywa por ównaw cza, http://www.hfhr pol.waw.pl/in dex_pli ki/ju stice/
fi nans owa nie_po mocy_praw nej.rtf s. 4-5, oraz V. Ter zieva, Ar gum enty fi nans owe:
dla czego do skon ale nie pr zepi sów o po mocy praw nej nie musi ozna czaæ nad miern ego
obci¹¿en ia dla bud ¿etu pañ stwa, http://www.hfhr pol.waw.pl/in dex_pli ki/ju stice/
ar gum enty_fi nans owe.rtf

34 Choæ ka ¿dy z mo deli obecn ie funk cjon uj¹cych na œwie cie ma swo je wady i za -
lety; patrz: Dostêp do wy miaru sp rawi edliwoœci: po moc praw na dla osób ubog ich, op.
cit., s. 15–18. 

35 W pro jekc ie ustawy o dostê pie do nie odp³at nej po mocy praw nej tak¿e pro pon o -
wa no stwo rzen ie ta kiego cia³a (Rady Ko ord yna cyj nej Po mocy Praw nej) o cha rakt erze
jed nak tyl ko opin ioda wczo-do radc zym. W jej sk³ad w za³o¿ eniu mie liby byæ powo³ani 
przed staw ici ele 4 kor por acji praw nic zych, or gan iza cji po zarz¹do wych oraz 3 mi nis -
terstw (art. 19 ust. 1 pro jektu ustawy). Do tego gro na war to by w³¹czyæ przed staw ici eli 
s¹downictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 



by³aby œwia d czo na (choæ na le ¿y prze wi dzieæ mo ¿ li woœæ po wstawania po do b -
nych biur ta k ¿e w gmi nach, zw³asz cza du ¿ych). Ich fun kcjo no wa nie i stru ktu -
rê mo ¿ na by oprzeæ na po³¹cze niu lub wspó³pra cy z ko mór ka mi udzie laj¹cymi
ju¿ w ra mach po wia tów po rad kon su men c kich (tak zwa ni po wia to wi rze cz ni -
cy kon su men ta) oraz œwiadcz¹cymi po moc prawn¹ w ra mach po mo cy
spo³ecz nej (po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie, ta k ¿e nie któ re oœro d ki po mo -
cy spo³ecz nej). Jak bo wiem wy ni ka z ra po r tu Zwi¹zku Biur Po rad Oby wa te l -
skich za 2005 rok do tycz¹cego ka te go rii pro ble mów, z ja ki mi zg³aszaj¹ siê ich
klien ci – ponad po³owa przy pa d ków do ty czy spraw z za kre su pra wa ro dzin ne -
go i opie ku ñ cze go, za bez pie cze nia spo³ecz ne go, ochro ny praw lo ka to rów oraz 
spraw kon su men c kich36. 

W po wia tach klient po wi nien móc uzy skaæ in fo r ma cjê oraz po ra dê
prawn¹, a ta k ¿e z³o¿yæ wnio sek o przy dzie le nie pe³no mo c ni ka z urzê du. Mo ¿ -
na by³oby roz wa ¿yæ, czy de cy zje w spra wie przy zna nia pe³no mo c ni ka nie
mog³yby za pa daæ na wy ¿szym po zio mie (zwa ¿y wszy, ¿e bê dzie ich zde cy do -
wa nie mniej ni¿ po rad). W mia stach, bêd¹cych sie dzi ba mi s¹dów okrê go -
wych, mog³aby dzia³aæ ko mór ka, któ ra po dej mo wa³aby roz strzy g niê cia
w tego typu spra wach oraz wy zna cza³a od po wied nie go pe³no mo c ni ka. Ona ta k -
¿e mia³aby za za da nie ko or dy no waæ pra ce pun któw po rad ni czych umie js co -
wio nych w po wia tach, kon tro lo waæ ja koœæ udzie la nej tam po mo cy oraz roz pa -
try waæ ska r gi na po moc œwia d czon¹ przez pe³no mo c ni ków w ra mach re pre -
zen ta cji z urzê du. Sy stem taki móg³by fun kcjo no waæ przy za³o¿e niu utrzy ma -
nia mo de lu ob ro ny, pe³no moc ni c twa z urzêdu. 

Us³ugi po rad ni cze i info rma cy j ne œwia d czo ne w po wia tach mog³yby byæ
pro wa dzo ne we wspó³pra cy z ist niej¹cymi orga ni za cja mi i in sty tu cja mi. Na
ich pro wa dze nie móg³by byæ og³asza ny kon kurs (w dro dze prze ta r gu lub in -
nej, stwo rzo nej spe cja l nie do tych ce lów pro ce du ry), do któ re go mog³yby
przy stê po waæ: kan ce la rie pra w ne, or ga ni za cje po zarz¹dowe, do ra d cy pra w ni.
Ich ofe r ty by³yby roz pa try wa ne z uw z glêd nie niem stan dar dów œwia d cze nia
nie odp³at nej po mo cy pra wnej na eta pie przeds¹do wym opra co wa nych przez
Radê Po mo cy Pra wnej (od no œ nie do ja ko œci po rad, kwa li fi ka cji per so ne lu, go -
dzin przy jêæ, do stê p no œci lo ka lu dla klien tów etc.). Ta kie ukszta³to wa nie sy -
ste mu dawa³oby mo ¿ li woœæ kon ku ro wa nia ja ko œci¹ us³ug œwia d czo nych dla
klien tów (przy za³o¿e niu, ¿e cena nie mog³aby byæ je dy nym kry te rium po wie -
rza nia za dañ). Sy stem po wi nien byæ na tyle otwa r ty i ela sty cz ny, by sprzy ja³
po wsta wa niu ta kich pun któw w ka ¿ dym po wie cie. Aby fun kcjo no wa³ na le ¿y -
cie, na le ¿y opra co waæ szcze gó³owe stan dar dy pro wa dze nia us³ug œwia d czo -
nych przez tego ro dza ju pun kty oraz pro ce du ry ich kon tro li (pro fe sjo nal na
ewa lu a cja, ³¹cz nie z mie rze niem po zio mu za do wo le nia klien tów), a ta k ¿e
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36 Patrz ra port ZBPO na stro nie: http://www.zbpo.org.pl/page/pl/o_nas/co_ro bimy/
ra porty/



stwo rzyæ sy stem szko leñ osób, któ re w nich pra cuj¹, oraz sy stem opra co wy -
wa nia ze stan dary zowa nych ma te ria³ów info rma cy j nych i po mo c ni czych. Wa ¿ -
ne, by klient w ta kiej sa mej spra wie otrzy ma³ w ka ¿ dym mie j s cu w Pol sce tak¹
sam¹ po ra dê. Wzo rem mo¿e byæ tu an gie l ski sy stem biur po rad oby wa te l skich
(ci ti zens ad vi ce bu re a ux) i dzia³aj¹ce na po do bnej za sa dzie pol skie biu ra po rad 
oby wa te l skich. 

Oprócz tego, po wszech ne po win no siê staæ umo ¿ li wie nie fi nan so wa nia
po rad ni c twa spe cjali stycz ne go dla wy bra nych grup spo³ecz nych (na przyk³ad
w fo r mie od dzie l nych kon ku r sów og³asza nych przez Radê Po mo cy Pra wnej) – 
ze wzglê du na spe cy fi kê pra cy z ta ki mi oso ba mi lub pro ble mów, z ja ki mi siê
bo ry kaj¹. Ta ki mi gru pa mi s¹ na przyk³ad ofia ry han d lu lu dŸ mi, oso by za gi nio -
ne, ofia ry prze mo cy do mo wej, oso by nie pe³no spra w ne, cu dzo zie m cy, dzie ci
etc. W tego typu dzia³aniach spe cja li zuj¹ siê nie któ re or ga ni za cje po -
zarz¹dowe. S¹ one bez konku rency j ne w pra cy z tymi oso ba mi. Nie efe kty w ne
by³oby w³¹cza nie tego typu klien tów do po wszech ne go sy ste mu (ze wzglê du
na szcze gó l ny cha ra kter pro ble mów oraz trudnoœci w pracy i kontakcie
z nimi), dlatego powinna istnieæ mo¿liwoœæ odrêbnego finansowania tego typu 
pomocy. 

Od rê b ny sy stem po mo cy pra wnej na le ¿a³oby stwo rzyæ rów nie¿ dla osób
ubie gaj¹cych siê o na da nie sta tu su ucho dŸ cy w Pol sce. Do œwia d cze nia po mo -
cy pra wnej tej gru pie cu dzo zie m ców zo bo wi¹zuj¹ nas prze pi sy UE. Jed nak
z uwa gi na: roz mie sz cze nie tych osób (s¹ one zgru po wa ne w za sa dzie na te re -
nie trzech wo je wództw – pod la skie go, lu be l skie go i mazo wie c kie go), czêst¹
zmia nê ich lo ka li za cji (nowe oœro d ki dla ucho dŸ ców s¹ ki l ka razy do roku
otwie ra ne lub za my ka ne – w za le ¿ no œci od po trzeb i li cz by cu dzo zie m ców),
pro ble my komu nika cy j ne (oso by te nie pos³uguj¹ siê jê zy kiem pol skim;
najpo pular niej szy mi jê zy ka mi s¹ obe c nie ro sy j ski, an gie l ski lub fran cu ski)
oraz spe cy ficzn¹ pro ble ma ty kê, któ ra jest przed mio tem po mo cy (po stê po wa -
nie o udzie le nie sta tu su ucho dŸ cy), i nie wielk¹ li cz bê spe cja li stów w tym za -
kre sie w Pol sce (je dy nie na ki l ku ucze l niach pra wni czych te ma ty ka ta jest po -
ru sza na) na le ¿y stwo rzyæ w tym za kre sie od rê b ny od po wszech ne go sy stem.
W chwi li obe cnej je dy nie or ga ni za cje po zarz¹dowe za j muj¹ siê œwia d cze niem
po mo cy pra wnej 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. 

£¹cz nie ze zmia na mi w za kre sie two rze nia sy ste mu do stê pu do nie odp³at -
nej po mo cy pra wnej, po win no siê prze pro wa dziæ re fo r mê ko r po ra cji pra wni -
czych. Wy da je siê, ¿e trzy pod sta wo we dzia³aj¹ce obe c nie ko r po ra cje (ad wo -
ka ci, ra d co wie pra w ni i no ta riu sze) po win ny zo staæ po³¹czo ne w jedn¹ oraz
mieæ zrów na ne ko m pe ten cje. Przed sta wi cie lom ko r po ra cji po win no siê po -
zwo liæ na re kla mo wa nie swo ich us³ug – cho æ by po przez po da nie spe cja li za cji
da nej kan ce la rii lub po szcze gó l nych jej cz³on ków. Przy roz leg³oœci, skom pli -

108 Wi told Klaus, £ukasz Bo jars ki



ko wa niu oraz ci¹g³ych zmia nach sy ste mu pra wa spe cja li za cja wy da je siê ko -
nie cz na (fa kty cz nie zreszt¹ ma ona mie j s ce). Klient po wi nien mieæ mo ¿ li woœæ
pod jê cia de cy zji o wy bo rze pe³no mo c ni ka po za po zna niu siê z jego kwa lifi ka -
cja mi (cho æ by okre œle niem spe cja li za cji). Do da t ko wo po wi nien zo staæ zmie -
nio ny sy stem szko le nia ap li kan tów. Na le ¿a³oby do nie go w³¹czyæ pra kty ki od -
by wa ne pro bono – czy to w or ga ni za cjach po zarz¹do wych, czy te¿ w nowo
po wsta³ych pun ktach po rad ni czych37.  

Re fo r ma fun kcjo no wa nia ko r po ra cji po win na wy cho dziæ na prze ciw ocze -
ki wa niom spo³ecze ñ stwa oraz ab so l wen tów wy dzia³ów pra wa i sze rzej otwo -
rzyæ drzwi do za wo dów pra wni czych. Wy da je siê jed nak, ¿e jej prze pro wa -
dze nie nie od razu zwiê kszy li cz bê osób, któ re bêd¹ mog³y reprezentowaæ
klientów przed s¹dami. 

Dla te go te¿, poza re form¹ ist niej¹cych ko r po ra cji, na le ¿a³oby ta k ¿e prze -
wi dzieæ mo ¿ li woœæ re pre zen ta cji dla do ra d ców pra wnych – przed s¹dami pie r w -
szej in stan cji w s¹dach gro dz kich i re jo no wych (za wyj¹tkiem mo¿e spraw ka r -
nych czy ro dzin nych). Upra w nie nie to przys³ugi wa³oby po zda niu od po wied -
nie go eg za mi nu pa ñ stwo we go, prze prowa dza ne go na przyk³ad na wy dzia³ach
pra wa wy bra nych uni wer sy te tów. Aby wpro wa dziæ tego typu zmia ny, nie -
zbêd ne jest jed nak uchwa le nie od po wied niej usta wy o do ra d cach pra wnych
(ta kie by³y zreszt¹ su ge stie za wa r te w wy ro ku Try bu na³u Kon sty tucy jne go
z 19 kwie t nia 2006 roku). Nie po win na ona jed nak two rzyæ no wej, od rê b nej
ko r po ra cji (ina czej ni¿ prze wi du je pro jekt ta kiej usta wy zg³oszo ny przez sto -
wa rzy sze nie Ruch „Fai r P lay”). 

W ra mach zmian w sy ste mie do stê pu do nie odp³at nej po mo cy pra wnej zre -
for mo wa niu musi ulec ta k ¿e sy stem przy zna wa nia bezp³at nej po mocy pra wnej.
Na le ¿y d¹¿yæ do tego, by oso ba w okre œlo nej sy tu a cji fi nan so wej by³a tra kto -
wa na jed na ko wo w za kre sie otrzy ma nia po mo cy pra wnej w ca³ym kra ju.
Wi¹¿e siê to z wpro wa dze niem obie kty w nych kry te riów, na pod sta wie któ -
rych bêd¹ oce nia ne mo ¿ li wo œci fi nan so we wnio sko da w cy oraz przy zna wa na
na ich pod sta wie po moc, okre œla nych na przyk³ad na pod sta wie ze stan dary zo -
wa nego fo r mu la rza, maj¹cego za sto so wa nie we wszy stkich spra wach i w ka ¿ -
dym po stê po wa niu. 

Do stêp do po mo cy pra wnej, obe j muj¹cej zwo l nie nie od ko sztów s¹do -
wych, przy zna nie po mo cy przeds¹do wej oraz kwa lifi ko wa nej po mo cy pra -
wnej, po win ny mieæ oso by naj bied nie j sze. Sy stem ten móg³by byæ opa r ty na
za sa dach przy zna wa nia œwia d czeñ z po mo cy spo³ecz nej. Pra wo do otrzy ma -
nia po mo cy pra wnej po win ny mieæ oso by, któ rych za ro b ki nie prze kra czaj¹
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37 Wi êcej o po stul ata ch w tym za kres ie w ra porc ie z pro jektu „Wspó³pra ca or gan iza -
cji po zarz¹do wych z kor por acj ami praw nic zymi”, zre aliz owa nego przez Fundacjê
Uniw ersy tec kich Po radni Praw nych, sfi nans owa nego z do tac ji In styt utu Spraw Pu b -
liczn ych ze œr odków Pol sko-Ame rykañskiej Fun dac ji Wol noœ ci w ramach programu
„Obywatel i Prawo II”. 



mi ni mum so cja l ne go (a nie mi ni mum eg zy sten cji pro pono wa ne go w pro je kcie 
usta wy o do stê pie do nie odp³at nej po mo cy pra wnej)38. Po pie r wsze, na le ¿a³oby
od dzie liæ mo ¿ li woœæ zwo l nie nia od po no sze nia ko sztów s¹do wych i przy zna -
wa nia re pre zen ta cji z urzê du (jak ma to mie j s ce w po stê po wa niu s¹dowo-a dmi -
ni stracy j nym). Ponad to sy stem po wi nien stwa rzaæ mo ¿ li woœæ ca³ko wi te go
i czê œcio we go zwa l nia nia od po no sze nia tych wy da t ków. Mo ¿ na, wzo rem in -
nych kra jów, usta liæ ki l ka szcze b li (pro gów fi nan so wych) do uzy ska nia ta kie -
go zwo l nie nia – zwo l nie nia za rów no od po no sze nia ko sztów s¹do wych, jak
i re pre zen ta cji lub ty l ko z jed nej z tych op³at; na przyk³ad zwo l nie nia ca³ko wi -
te go oraz zwo l nie nia z 1, po³owy lub 3 ko sztów. 

Orze ka nie o zwo l nie niu od ko sztów s¹do wych lub przy zna niu kwa lifi ko -
wa nej po mo cy pra wnej po win no zo staæ wy³¹czo ne z ko m pe ten cji s¹dów. Tak¹ 
opi niê wy ra zi³ ta k ¿e S¹d Naj wy ¿szy w uchwa le z 21 wrze œ nia 2000 roku (III
CZP 14/0039). Uzna³ on, ¿e pra wo do nie odp³at nej po mo cy pra wnej mie œci siê
w upra w nie niach z za kre su po mo cy spo³ecz nej i jako ta kie nie po win no byæ
przy zna wa ne przez s¹dy (nie mie œci siê bo wiem w za kre sie ko m pe ten cji
w³adzy s¹do wni czej wska za nej w art. 10 ust. 1 Kon sty tu cji RP), lecz przez
w³aœci we or ga ny w³adzy wy ko na w czej. Dla te go te¿, szcze gó l nie w ob li czu
obe cne go prze ci¹¿e nia sê dziów, orze ka nie o tym upra w nie niu po win no byæ
prze nie sio ne na inne in sty tu cje. 

Sy stem udzie le nia in fo r ma cji lub po ra dy pra wnej (przeds¹do wej) po wi -
nien byæ w za kre sie ba da nia kry te rium do cho do we go mniej sfor mali zo wa ny.
Przy œwia d cze niu tego typu po mo cy po win no wy sta r czyæ oœwia d cze nie klien -
ta, ¿e nie jest w sta nie po kryæ ko sztów ta kiej po mo cy. Po jego z³o¿e niu i ui sz -
cze niu op³aty wstê p nej, mia³by pra wo do kon su l ta cji (trwaj¹cej do go dzi ny).
Je ¿e li w jej wy ni ku oka za³oby siê, ¿e po trze bu je do da t ko wej po mo cy pra wnej, 
wów czas do pie ro prze pro wa dza na by³aby ca³a pro ce du ra, usta laj¹ca kry te -
rium fi nan so we. Op³ata wstê p na mu sia³aby byæ usta lo na na nie wielk¹ sumê,
by nie za blo ko waæ do stê pu do po mo cy oso bom po trze buj¹cym, lecz nie za mo ¿ -
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38 Wed³ug da nych G³ów nego Ur zêdu Sta tys tyczne go wy nika, ¿e w 2005 roku ok.
12–13% lu dno œci ¿y³o po ni¿ ej mi nim um eg zys tencji (dane ze stro ny: http://www.stat.gov.pl/
dane_spol-gosp/wa runki_zy cia/sytu_gosp_domo/2005/no tatka_2005.pdf). Mi nim um
eg zys tencji jest co do za sady to ¿sa me z mo ¿li woœci¹ otrzym ania œwiadc zeñ z po mocy
spo³ecz nej (na pod staw ie art. 8 ust. 1 ustawy o po mocy spo³ecz nej œwi adczenia przys³u -
guj¹, jeœli doch ód na osobê w ro dzin ie nie prze krac za 316 z³ lub 461 z³ w przy padku
osoby ¿yj¹cej sa motn ie). W 2003 roku mi nim um to, wed³ug da nych In styt utu Pra cy
i Spraw So cjaln ych, kszta³towa³o siê w gra nic ach 300 z³ na oso bê w ro dzin ie (patrz:
http://www.ipiss.com.pl/tek sty/min_eg zys tencji_2003.html). W tym cza sie mi nim um so -
cjalne wy nosi³o mi êdzy 580 a 790 z³ w za le¿ noœci od licz by osób w ro dzin ie i jej struk -
tury (http://www.ipiss.com.pl/tek sty/min_gru dzien_2003.html). 

39 Opub liko wan ym w OSNC z 2001 roku, nr 2, poz. 21; tekst wy roku mo ¿na zn ale Ÿæ
ta k¿e na stro nach S¹du Najw y¿szego: www.sn.pl



nym (ma ksi mum 10–20 z³). Za po bie ga³aby ona nad mie r ne mu i bez pod staw -
ne mu ko rzy sta niu z bezp³at ne go poradnictwa.

Poza sy ste mem po rad ni c twa pra wne go po wi nien ta k ¿e ist nieæ roz wi niê ty
sy stem in fo r ma cji pra wnej. Jest ona nie zwy kle wa ¿ na, znaj¹c bo wiem okre œlo -
ne pro ce du ry, mo ¿ na unikn¹æ sy tu a cji, w któ rych pra wnik nie jest ju¿ w sta nie
po móc, bo minê³y na przyk³ad wsze l kie te r mi ny do wnie sie nia œro d ka
odwo³aw cze go. Roz wi ja nie sy ste mu in fo r ma cji pra wnej jest na d³u¿sz¹ metê
roz wi¹za niem ta ñ szym – bar dziej œwia do me spo³ecze ñ stwo nie bê dzie po trze -
bo wa³o tak czê s tych po rad spe cja li stów lub nie bê dzie do pro wa dza³o sprawy
do krytycznego momentu, w którym jej rozwi¹zanie wymaga bardzo wiele
czasu. 

W zwi¹zku z tym na le ¿y stwo rzyæ cen tra l ny sy stem in fo r ma cji dla oby wa -
te li. Ze œro d ków pu b li cz nych po win no byæ sfi nan so wa ne stwo rze nie cen tra l -
nej bazy da nych (zbie raj¹cej ist niej¹ce ju¿ ma te ria³y i w³¹czaj¹cej nowo po -
wstaj¹ce opra co wa nia) i jej bie¿¹ca obs³uga. W jej ra mach ta k ¿e gru pa spe cja -
li stów – z za kre su ró ¿ nych dzie dzin pra wa oraz przy goto wy wa nia ma te ria³ów
info rma cy j nych, tak by by³y zro zu mia³e dla „zwyk³ych lu dzi” – po win na opra -
co wy waæ ma te ria³y, wy da wa ne w fo r mie ele ktro ni cz nej (na wyod rê b nio nej
stro nie in ter ne to wej) oraz pa pie ro wej (ulo t ki, pla ka ty, bro szu ry). W pra cach
tych na le ¿a³oby wy ko rzy staæ po ten cja³ i do ro bek or ga ni za cji po zarz¹do wych
oraz in sty tu cji pu b li cz nych, któ re maj¹ ju¿ do œwia d cze nie w pro wa dze niu
dzia³al no œci tego typu. Pocz¹tko wo wa r to by ze braæ ma te ria³y, któ re zo sta³y
ju¿ opra co wa ne, pod daæ je oce nie i ewen tu a l nie ua ktua l nie niu. Stwo rzo na
w ten spo sób baza ju¿ na wstê pie obe j mo wa³aby bardzo wiele zagadnieñ.
Czêœæ œrodków powinna byæ tak¿e przeznaczana na przygotowywanie no -
wych opracowañ – na tematy aktualne, wa¿ne i dot¹d nieporuszane. 

Aby opi sa ny sy stem fun kcjo no wa³ w³aœci wie, w ka ¿ dym s¹dzie i urzê dzie
gmi ny, po wia tu na le ¿a³oby stwo rzyæ punkt obs³ugi in te re san tów (na wzór opi -
sa nych po wy ¿ej i fun kcjo nuj¹cych w nie któ rych s¹dach). W ta kim mie j s cu
mo ¿ na by³oby otrzy maæ od po wied ni¹ in fo r ma cjê o przys³uguj¹cych upra w -
nie niach (na przyk³ad ulo t kê) oraz fun kcjo no wa niu da nej in sty tu cji. W ten
spo sób in sty tu cje te stan¹ siê bardziej przyjazne dla obywateli.

Uzu pe³nie niem dzia³añ info rma cy j nych po win no byæ opra co wa nie pro -
gra mu edu ka cji pra wnej w szko³ach, pro wa dzo nej przy naj mniej od po zio mu
gi mna zjum, na przyk³ad w ra mach zmie nio ne go czy roz sze rzo ne go pro gra mu
przed mio tu wie dza o spo³ecze ñ stwie czy tak zwa nych go dzin wy cho wa w -
czych. Uœwia da mia nie m³odych oby wa te li jest nie zbêd nym ele men tem bu do -
wy spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go – ta kie go, któ re go oby wa te le wiedz¹, ja kie
pra wa im przys³uguj¹ i jak le ga l ny mi spo so ba mi ich do cho dziæ40. 
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40 Jak po kaz uj¹ do œwi adczenia Pol skiego Sto war zysz enia Eduk acji Praw nej, mo¿l i -
we jest tak¿e przy got owa nie na uczyc ieli do pro wad zenia zaj êæ o pra wie, wyp osa¿aj¹c
ich uprzedn io w od pow iednio przy got owa ne materia³y i pomoce.



*

G³ówne po stu la ty w za kre sie zmian w sy ste mie do stê pu do nie odp³at nej
po mo cy prawnej:

– po moc pra w na po win na obe j mo waæ trzy aspe kty – in fo r ma cjê prawn¹,
po rad ni c two pra w ne oraz kwa li fi ko wan¹ po moc prawn¹ przed s¹dem
lub or ga nem ad mi ni stra cji;

– po moc pra w na po win na byæ w pod sta wo wym za kre sie fi nan so wa na ze
œro d ków pu b li cz nych i do stê p na na po zio mie po wia tów;

– wpro wa dza nie no we go sy ste mu po win no byæ po prze dzo ne pro gra ma -
mi pilo ta ¿o wy mi, pod da ny mi szcze gó³owej i wni kli wej ewa lu a cji;

– nowo bu do wa ny sy stem do stê pu do po mo cy pra wnej po wi nien byæ jak
naj bar dziej otwa r ty – by do pu œciæ mo ¿ li woœæ udzie la nia po mo cy pra w -
nej przez kan ce la rie pra wni cze, do ra d ców pra wnych oraz or ga ni za cje
po zarz¹dowe;

– po rad ni c two spe cja li sty czne (dla nie któ rych grup spo³ecz nych) po win -
no byæ po zo sta wio ne w rê kach wyspe cjali zo wa nych or ga ni za cji po -
zarz¹do wych;

– na le ¿y stwo rzyæ od rê b ny sy stem œwia d cze nia us³ug po rad ni czych dla
osób ubie gaj¹cych siê o na da nie sta tu su ucho dŸ cy w Pol sce;

– do ce lo wo kwa lifi ko wa na po moc pra w na po win na byæ œwia d czo na
w fo r mie przed sta wi cie la (ob ro ñ cy) pub li cz ne go;

– po win ny zo staæ ujed no li co ne pro ce du ry przy zna wa nia pe³no mo c ni ków 
z urzê du oraz zwo l nie nia z ko sztów s¹do wych; w tych spra wach nie po -
win ny orze kaæ s¹dy, lecz or ga ny ad mi ni stra cji;

– na le ¿y prze pro wa dziæ re fo r mê ko r po ra cji pra wni czych – zbu do waæ
jedn¹, no wo czesn¹ ko r po ra cjê ad wo ka tów, ra d ców pra wnych i no ta riu -
szy oraz za pe w niæ otwart¹ dro gê do tych za wo dów.
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In form acja o in styt ucj ach
re aliz uj¹cych Pro gram

Pol sko-Ame rykañska Fun dac ja Wol noœ ci (PAFW) 

W roku 1989 Kon gres Sta nów Zjed no czo nych zde cy do wa³ o utwo rze niu
Polsko -Amery kañ skie go Fun du szu Przed siê bior czo œci, któ ry przez dzie siêæ
lat wspie ra³ roz wój go spo dar ki ryn ko wej w Pol sce. Dziê ki su kce so wi Fun du -
szu mo ¿ li we by³o zwró ce nie czê œci jego ka pi ta³u do bu d¿e tu USA, a za ra zem
usta no wie nie z wy pra co wa nych przez fun dusz œrodków Polsko -Amery ka ñ -
skiej Fundacji Wolnoœci. 

W 2000 roku Fun da cja otwo rzy³a Przed stawi cie l stwo w Pol sce i roz po -
czê³a dzia³al noœæ pro gra mow¹. Fun da cja fi nan su je swoj¹ dzia³al noœæ z przy -
cho dów fun du szu wie czy ste go, któ re go Ÿród³em s¹ œro d ki po chodz¹ce z lik wi -
do wa nych in wes ty cji i pro gra mów Polsko -Amery kañ skie go Fun du szu Przed -
siê bior czo œci. Obe c nie Fun da cja dys po nu je ka pi ta³em 213 mln do la rów. Jej
misj¹ jest dzia³anie na rzecz uma c nia nia spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go, de -
mo kra cji i go spo dar ki ryn ko wej w Pol sce, w tym wy rów ny wa nia szans roz wo -
ju indy widu al ne go i spo³ecz ne go, a ta k ¿e dzie le nie siê doœwiadczeniami
w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej. 

Swoj¹ mi sjê Fun da cja urze czy wi st nia po przez re a li za cjê pro gra mów w ra -
mach czte rech ob sza rów akty w no œci. S¹ to: ini cja ty wy w za kre sie edu ka cji,
roz wój spo³ecz no œci lo ka l nych, oby wa tel w demo kra ty cz nym pa ñ stwie pra wa
i upo wsze ch nia nie pol skich do œwia d czeñ zwi¹za nych z trans fo r macj¹. Od
pocz¹tku dzia³al no œci Fun da cja prze zna czy³a bli sko 29 mln do la rów ame ry ka ñ -
skich na re a li za cjê 24 du ¿ych pro gra mów spo³ecz nych.

Pro gra my PAFW s¹ zarz¹dza ne przez kom pe ten t ne w da nej dzie dzi nie or -
ga ni za cje po zarz¹dowe, któ re Fun da cja za pra sza do wspó³pra cy. De cy zje
o przy zna niu œro d ków fi nan so wych na re a li za cjê kon kre t nych pro je któw zg³a -
sza nych w ra mach pro gra mów gran to da w czych po dej muj¹ eks per ckie ko mi -
sje selekcyjne powo³ywane przez Fundacjê. 



In styt ut Spraw Pu bliczn ych (ISP)

Fun da cja In sty tut Spraw Pu b li cz nych jest po zarz¹dow¹ i nie za le¿n¹ pla -
cówk¹ ba dawcz¹, któ ra po wsta³a w 1995 roku w celu za pe w nie nia za ple cza
na uko we go i inte le ktua lne go dla mode r ni za cji kra ju i tocz¹cych siê w Polsce
debat.

Dzia³al noœæ In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych opie ra siê na czte rech pod sta wo -
wych zasadach:

– Nie za le ¿ noœæ i bez stron noœæ.
– Ela sty cz noœæ i szy b koœæ re a go wa nia na bie¿¹ce wy zwa nia.
– Sze ro kie roz po wszech nia nie wy ni ków prac.
– Pu b li cz ny wy miar rea li zo wa nych pro je któw.
ISP sta wia so bie na stê puj¹ce cele:
– re a li za cja pro je któw przy da t nych dla pra kty ki ¿y cia pub li cz ne go;
– ini cjo wa nie de bat pu b li cz nych;
– syg nali zo wa nie za gro ¿eñ mog¹cych wyst¹piæ w przysz³oœci; 
– przed sta wia nie no wych idei przy czy niaj¹cych siê do roz wi¹zy wa nia

obe cnych i przysz³ych pro ble mów;
– bu do wa nie po mo stu po miê dzy nauk¹ a pra ktyk¹ oraz œro do wi ska mi na -

uko w ców, po li ty ków, dzien ni ka rzy i dzia³aczy spo³ecz nych.
Re a li zuj¹c swo je cele, In sty tut Spraw Pu b li cz nych pro wa dzi ba da nia,

przy go to wu je ana li zy, eks per ty zy i re ko men da cje do tycz¹ce pod sta wo wych
kwe stii ¿y cia pub li cz ne go. In sty tut or ga ni zu je rów nie¿ kon fe ren cje, se mi na ria 
i od czy ty (oko³o 40 im prez w roku). Z in sty tu tem wspó³pra cu je wie lu ba da czy
z oœro d ków na uko wych w ca³ej Polsce oraz dzia³aczy politycznych i spo³e cz -
nych. 

In sty tut Spraw Pu b li cz nych pro wa dzi ta k ¿e in ten sywn¹ dzia³al noœæ wy da -
w nicz¹ w celu jak naj sze r sze go upo wsze ch nia nia wy ni ków prac i pro je któw.
Pu b li ka cje ISP s¹ roz po wszech nia ne wœród pos³ów i se na to rów, cz³on ków
rz¹du i ad mi ni stra cji, w œro do wi skach aka de mi c kich, a ta k ¿e wœród dzien ni ka -
rzy i dzia³aczy or ga ni za cji po zarz¹do wych. Czêœæ ra po r tów i ana liz pub li ko -
wa na jest ta k ¿e za po œred ni c twem In ter ne tu oraz po przez bezpoœredni¹
wysy³kê drog¹ elektroniczn¹ do zarejestrowanych abonentów.

Dzia³al noœæ In sty tu tu jest pro wa dzo na w ra mach wyspe cjali zo wa nych
pro gra mów, któ re re a li zuj¹ kon kre t ne pro je kty. S¹ to: Pro gram Eu ro pe j ski,
Pro gram Po li ty ki Spo³ecz nej, Pro gram Mi gra cji i Pro gram „Oby wa tel i Pra wo”.

 



In sty tut Spraw Pu b li cz nych

pu b li kacje z lat 2000–2006

W przy go to wa niu

1. Pra ca zbio ro wa: Wzo ry za trud nie nia w trze cim se kto rze

2. Pra ca zbio ro wa: W stro nê pol skie go mo de lu go spo dar ki spo³ecz nej

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

1. Anna Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006

2. Pior Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i -
ne. De ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006

3. Ma te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz -
ny na po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006

4. Ma g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych, Wa r sza wa 2005

5. El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005

6. Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes Be twe en Schen gen and
Neig bou r ho od, Wa r sza wa 2005

7. Ma r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005

8. Do mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li ty ki,
Wa r sza wa 2005

9. Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi -
sku lo ka l nym, Wa r sza wa 2005

10. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski (red.), 
Mo sty przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków wo bec Sta -
nów Zjed no czo nych, Wa r sza wa 2005

11. Ma te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te gra -
cja eu ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

12. To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej.
Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie II, uzu pe³nio ne i roz -
sze rzo ne, Wa r sza wa 2004

13. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa
i wi ze ru nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

14. Krzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run -
ki kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

15. Ma rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa 2004

16. E. Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE: dwa ró ¿ ne 
po dej œcia, Wa r sza wa 2004



17. András Sajó, Fre e dom of Ex pres sion (an gie l ska i ro sy j ska wer sja jê zy ko -
wa), Wa r sza wa 2004

18. Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od Ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa
2004

19. To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej Po li ty ki Spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

20. El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne:
po rów na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004

21. Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post -
peni ten cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

22. Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do 
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

23. Anna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet,
Wa r sza wa 2003

24. Kry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia
i dy le ma ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003

25. To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki
spo³ecz nej, Wa r sza wa 2003

26. Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and Its Im pact on La bo ur Mar kets in Po -
land and Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 (an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa)

27. Ma rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza -
wa 2003

28. Ma riu sz - Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska w po -
sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

29. Be a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza -
wa 2003

30. Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne
wo bec pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

31. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r -
sza wa 2003

32. To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz wo -
ju w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

33. Ur szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2002

34. Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki
sta rze nia siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

35. Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja -
ty wy oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

36. Hen ryk Ro ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych,
Wa r sza wa 2002



37. Adam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra -
wied li wo œci, Wa r sza wa 2002

38. Kry sty na Igli cka (red), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy
roz cza ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

39. Bar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na rko -
ty ki. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

40. Ma³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy
kon trakt p³ci?, Wa r sza wa 2002

41. Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re -
form Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

42. Ma r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002

43. Ochro na ucho dŸ ców w Pol sce (wspó l nie z MSZ i UNHCR), Wa r sza wa 2002

44. Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty
przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002

45. Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

46. Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro -
jo wej, Wa r sza wa 2001

47. W³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa
miê dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001

48. Ry szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce
w la tach 1989–1997, Wa r sza wa 2001

49. Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001

50. Bar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja 
czy szan sa?, Wa r sza wa 2001

51. Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro -
wia, Wa r sza wa 2001

52. Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa,
Wa r sza wa 2001

53. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ
wsi pol skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001

54. Krzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy -
ste mu oœwia ty, Wa r sza wa 2001

55. An to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ -
dzie si¹tych, Wa r sza wa 2001

56. Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza -
wa 2001

57. Ma rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r -
sza wa 2001



58. Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal Com mu ni ty, Pu b lic
Se cu ri ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa
2001

59. Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa,
Wa r sza wa 2001

60. An drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001

61. Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001

62. Kate Han sen Bundt, No r we gia mówi ‘nie’, Wa r sza wa 2000

63. Ch³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je
i oba wy pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

64. Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry -
mi na l nej, Wa r sza wa 2000

65. Hen ryk Ro ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2000

66. Mi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy praw -
no- fi nan so we, Wa r sza wa 2000

67. Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000

68. To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej wp³yw 
na roz wój go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski dla Pol -
ski, Wa r sza wa 2000

69. Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa
w go spo da r ce, Wa r sza wa 2000

70. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za cji, 
Wa r sza wa 2000

71. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r -
sza wa 2000 

72. Mark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro -
dów, Wa r sza wa 2000

73. Be a ta £aciak i Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, Wa r -
sza wa 2000

74. Ma r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie
po li ty cz ne, Wa r sza wa 2000

Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

1. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
Akty w ny oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

2. Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew
Ma r ci niak, To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go.
Pro jekt, Wa r sza wa 2005



3. Pra ca zbio ro wa, Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a -
niu uni j nych wy mo gów wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r -
sza wa 2005

4. Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi,
Wa r sza wa 2005

5. Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na
pra cê cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

6. To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio -
nal ne go sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la -
tach 2007–2013, Wa r sza wa 2005

7. Anna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa
2005

8. Ro man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju
za wo do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005

9. An drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005

10. Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005

11. Ma te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy
i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut ch -
land, Po len und die Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

12. Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa 2004

13. Ma te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie
eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

14. Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro -
bo wa w Pol sce, Wa r sza wa 2004

15. Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004

16. To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the new EU co he sion po li cy,
Wa r sza wa 2004 

17. Ma³go rza ta ̄ ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu ka -
cji, Wa r sza wa 2004 

18. Ro man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi -
nu ma tu ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004

19. Ma rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni stracj¹
pu b liczn¹, Wa r sza wa 2004

20. Krzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo -
wych i gi mna zjum w roku szko l nym 2002/2003 r., Wa r sza wa 2004 

21. Ry szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re -
gio na l nym, Wa r sza wa 2004 

22. Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad
dzie c kiem, Wa r sza wa 2004 

23. Bar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa 2004 



24. Kry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu -
kacy j ne go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004

25. Ar tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym 
pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004

26. Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2004

27. Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi
w la tach 1989–2002, Wa r sza wa 2003

28. Krzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski, (pol ska i an gie l ska wer sja jê -
zy ko wa), Wa r sza wa 2003

29. Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wak Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go:
wy zwa nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 

30. Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tur ning thre ats into oppo r tu ni ties, Wa r sza wa
2003

31. To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych
dzie ci a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

32. Kry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza nie 
mi gracj¹, przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej (pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen trum Sto sun ków
Miê dzyna ro do wych), Wa r sza wa 2003

33. Mi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

34. Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa
2003

35. Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie wsi
III RP. Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa
2003

36. To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

37. Ma r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia
i szan se, Wa r sza wa 2003

38. Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy. Ob -
wód Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

39. Ma rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni cza 
w per spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

40. Han na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu
z Schen gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza -
wa 2002

41. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej:
opi nie, wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002



42. Ma riu sz - Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla
Pol ski, Wa r sza wa 2002

43. Be a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza
i poin for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

44. El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych
PGR-ów, Wa r sza wa 2002

45. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po wy -
bo rach par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

46. Mi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2002

47. Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE,
MOP, OECD, Wa r sza wa 2002

48. Xy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze -
ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

49. Ma rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na
przy go to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

50. Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja
z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

51. Jo an na Ko nie cz na, Pol ska–Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001

52. El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne.
Stu dium sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001

53. Be a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a in te gra -
cja Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001

54. Mi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia
i dy le ma ty, Wa r sza wa 2001

55. Mi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -
rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

56. Ma rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa 2001

57. Wspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych,
Wa r sza wa 2001

58. Xy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów
cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000

59. Ma ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej
w opi nii zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza -
wa 2000

60. Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra
nego cja cy j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza -
wa 2000

61. Da riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni stra -
cyj ne, Wa r sza wa 2000



62. Adam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si kor ka, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe -
cja. Wza je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza -
wa 2000

63. Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla se -
kto ra ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000

64. Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz -
sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

65. Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo -
œci, Wa r sza wa 2000

66. Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za
wyrz¹dzon¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo -
li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2000

67. Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja nad 
pro je ktem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku, Wa r -
sza wa 2000 

68. Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej, Wa r sza wa 2000

Trze ci Se ktor
Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

q Trze ci Se ktor nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji po za -
rz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po zarz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon ta riat
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q Trze ci Se ktor nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?

q Trze ci Se ktor nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia Spo³ecz na.

q Trze ci Se ktor nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamów ien ia na wy dawn ictwa
In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:

Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych
tel. 022 55 64 299, fax 022 55 64 262

e-mail: pu blik acje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksie garn ia






