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RAPORT CZĄSTKOWY Z MONITORINGU FUNKCJONOWANIA 

SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

 

1. WPROWADZENIE 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system nieodpłatnej 

pomocy prawnej, którego podstawą jest uchwalona w 2015 roku ustawa o nieodpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej1. Usługi w ramach systemu mogą świadczyć m.in. 

organizacje pozarządowe.  

Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu „Wspieranie Organizacji 

Pozarządowych 2016 - Obywatel i Prawo”2, finansowanego przez Polsko-Amerykańską 

Fundację Wolności, rozpoczął badanie skutków wdrażania ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zwanej dalej Ustawą). Instytut chce przyjrzeć się 

praktycznym skutkom działania Ustawy z perspektywy obywateli - odbiorców pomocy 

prawnej oraz organizacji pozarządowych, które świadczą bezpłatne poradnictwo prawne i 

obywatelskie. Monitoring w szczególności ma służyć pokazaniu skutków działania systemu 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych świadczących bezpłatne usługi 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz na dostęp obywateli do informacji i porad 

prawnych oraz obywatelskich. 

Potrzeba monitorowania wdrażania Ustawy z perspektywy organizacji pozarządowych 

wynika z poważnych wątpliwości dotyczących jej obecnego kształtu zgłaszanych przez różne 

środowiska, w tym także pozarządowe, oraz obaw, co do negatywnych skutków jej 

stosowania dla organizacji świadczących bezpłatne porady prawne i obywatelskie. 

Organizacje obawiały się przede wszystkim, że z jednej strony będą miały utrudnioną 

możliwość świadczenia usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, z drugiej, że 

wejście w życie Ustawy spowoduje ograniczenie możliwości prowadzenia poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego poza tym systemem. Te wątpliwości i obawy wyrażone zostały 

                                                           
1 ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 

poz. 1255) 
2  więcej na temat Programu: www.obywateliprawo.pl  
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m.in. w stanowiskach Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych skupiającej ponad 40 

organizacji pozarządowych i sieć 26 akademickich/uniwersyteckich poradni prawnych3. 

Prezentowany raport jest podsumowaniem wyników monitoringu za pierwszy kwartał 

2016 roku, w związku z tym ma na razie charakter cząstkowy. Raport dotyczy wyłącznie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, gdyż tego dotyczyły działania związane z wdrażaniem Ustawy 

prowadzone w I kwartale 2016 roku. Kwestie dotyczące edukacji prawnej na razie nie zostały 

podjęte.  

Pierwsze trzy miesiące 2016 roku to przede wszystkim okres tworzenia zrębów systemu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, tego też dotyczą głównie zebrane w ramach monitoringu 

informacje. Na tej podstawie na razie nie można rzetelnie oceniać skutków działania systemu 

dla obywateli i dla organizacji pozarządowych, choć już na tym etapie pojawiają się pewne 

hipotezy w tym zakresie, które zostały przedstawione we wnioskach do niniejszego raportu i 

będą weryfikowane w przebiegu monitoringu. Kolejne miesiące powinny dostarczyć 

pełniejszych informacji o działaniu systemu, na podstawie których będzie można wyciągnąć 

wnioski dotyczące praktycznych skutków jego funkcjonowania, a także sformułować 

rekomendacje dotyczące usprawnienia systemu. Ostateczne wnioski i rekomendacje 

zostaną przedstawione w raporcie podsumowującym monitoring, który zostanie 

przygotowany i upubliczniony pod koniec 2016 roku. 

Niniejszy raport obejmuje: 

· dane dotyczące działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej 

punktami) udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które nadzoruje system 

pomocy prawnej, 

· dane zebrane przez Instytut Spraw Publicznych z 220 powiatów, dotyczące w 

szczególności udziału organizacji pozarządowych w prowadzeniu punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

· wyniki badania sondażowego dotyczącego wiedzy Polaków na temat punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i korzystania z ich usług, 

· oraz dodatkowo wyniki ankiety przeprowadzonej przez Instytut Spraw Publicznych 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" wśród 
                                                           
3 stanowiska dostępne na stronie internetowej http://www.obywateliprawo.pl/temat/27/platforma-

wspolpracy-organizacji-poradniczych 
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organizacji pozarządowych i instytucji publicznych związanych z poradnictwem 

prawnym i obywatelskim. 

Raport został opracowany przez Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych, 

przy współpracy Agaty Winiarskiej, koordynatorki Programu „WOP 2016 - Obywatel i 

Prawo”. 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE BEZPŁATNEJ POMOCY 

PRAWNEJ 

System bezpłatnej pomocy prawnej został uruchomiony w oparciu o ustawę o bezpłatnej 

pomocy prawnej i edukacji prawnej. System zaczął działać od 1 stycznia 2016 roku, ale 

przygotowania do jego uruchomienia rozpoczęły się późnym latem 2015 roku po uchwaleniu 

Ustawy. W grudniu 2015 roku Minister Sprawiedliwości wydał, jako akt wykonawczy do 

Ustawy rozporządzenie dotyczące sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej 

pomocy prawnej4 

Zgodnie z Ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać: 

· młodzież do 26. roku życia, 

· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

· seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

· kombatanci, 

· weterani, 

· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące usługi: 

· poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

                                                           
4 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i 

dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. 2015 poz. 2186) 
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· wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

· pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z 

wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

· sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu: 

· prawa pracy, 

· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

· prawa cywilnego, 

· prawa karnego, 

· prawa administracyjnego, 

· prawa ubezpieczeń społecznych, 

· prawa rodzinnego, 

· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

Podstawą funkcjonowania systemu są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty te 

tworzone są w powiatach, w liczbie adekwatnej do liczby mieszkańców powiatu z 

uwzględnieniem przelicznika: 1 punkt na 25 tysięcy mieszkańców, z zastrzeżeniem, że 

punktów na terenie powiatu nie może być mniej niż 2 i więcej niż 35. Z budżetu państwa 

finansowane są głównie wynagrodzenia osób udzielających pomocy prawnej, natomiast 

samorządy powiatowe, w porozumieniu z gminami, odpowiadają za organizację pracy 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zabezpieczenie miejsc, w których udzielana 

jest pomoc. 

Punkty mogą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, wskazanych przez 

okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, na podstawie 
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porozumień zawieranych z samorządami powiatowymi. Prowadzenie połowy punktów na 

swoim terenie powiaty mogą powierzyć organizacjom pozarządowym, które wyłonione 

zostaną w otwartych konkursach ofert. Prowadzenie punktu, zgodnie z Ustawą, 

powierzone zostaje organizacji na jeden rok. Jeżeli na powiat przypada nie więcej niż trzy 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W pozostałych przypadkach, jeżeli iloraz 

liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, 

zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 

przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Usługi w 

punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczą adwokaci, radcowie prawni, w 

szczególnych sytuacjach z ich upoważnienia także aplikanci adwokaccy lub radcowscy. Jeżeli 

punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową to dodatkowo usługi mogą w jego 

ramach świadczyć: 

· doradcy podatkowi, 

· osoby, które: 

- ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne 

studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy 

prawnej, 

- korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności 

prawnych, 

- nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

Nadzór nad całością systemu oraz monitorowanie jego działania należy do Ministra 

Sprawiedliwości, który co roku dokonuje oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i przedstawia jej wyniki w terminie do dnia 30 

czerwca roku następnego. 
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3. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI MONITORINGU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W I KWARTALE 2016 ROKU 

 

 

3.1.  Wyniki monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) odpowiada za nadzorowanie i monitorowanie systemu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotychczas Ministerstwo udostępniło dane dotyczące działania 

systemu w I kwartale 2016 roku. Mają one charakter ilościowy i dotyczą przede wszystkim 

uruchamiania i działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, które są fundamentem 

systemu. Dane te za pośrednictwem wojewodów zbierane są z powiatów, które odpowiadają 

za organizację pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zwanych dalej w skrócie 

punktami). 

Najważniejsze wyniki 

Na początku stycznia 2016 roku działalności nie podjęły 82 punkty, ale od 1 lutego działały 

już wszystkie, 1 524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Spośród nich, zgodnie z art. 11 

ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 743 przewidziano do 

prowadzenia przez organizacje pozarządowe. W wyniku przeprowadzonych otwartych 

konkursów ofert ostatecznie powierzono 416 organizacjom pozarządowym prowadzenie 642 

punktów. Pozostałe 882 punkty są prowadzone przez adwokatów i radców prawnych. W skali 

kraju do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgłosiło się 2 999 adwokatów i 2 810 

radców prawnych (łącznie 5 809 prawników) a od organizacji pozarządowych wpłynęły 1 644 

oferty. 

W I kwartale 2016 roku udzielono łącznie 98 988 porad prawnych, w tym: 63 583 porad w 

punktach prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych i 35 405 porad w punktach 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Szczegółowe dane w podziale na 

województwa przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 1: dane dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w I kwartale 2016 roku                                          

w podziale na województwa                                                                                                               

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

Liczba udzielonych porad w I kwartale 2016 roku  (a - ogółem, b - 
punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe) 

styczeń luty marzec razem 
Województwo 

Liczba 
punktów 

a b a b a b a b 

Dolnośląskie 118 2 042 664 2 716 855 2 599 848 7 357 2 367 

Kujawsko-pomorskie 85 1 415 531 1 933 699 1 790 725 5 138 1 955 

Lubelskie 87 2 096 976 2 429 1 156 2 200 1 073 6 725 3 205 

Lubuskie 42 600 246 748 318 618 242 1 966 806 

Łódzkie 104 1 911 512 2 472 649 2 312 610 6 695 1 771 

Małopolskie 133 2 112 697 2 736 810 1 588 936 6 436 2 443 

Mazowieckie 181 3 020 957 4 511 1 754 4 108 1 630 11 639 4 341 

Opolskie 42 729 304 903 369 789 302 2 421 975 

Podkarpackie 87 1 578 596 2 095 844 1 909 803 5 582 2 243 

Podlaskie 51 893 309 1 160 391 969 299 3 022 999 

Pomorskie 93 2 350 903 2 640 1 042 2 695 1 184 7 685 3 129 

Śląskie 181 3 145 1 138 4 215 1 508 3 991 1 466 11 351 4 112 

Świętokrzyskie 52 1 117 387 1 443 506 1 037 342 3 597 1 235 

Warmińsko-mazurskie 62 2 430 790 2 523 839 1 548 489 6 501 2 118 

Wielkopolskie 138 2 577 731 3 326 982 3 074 872 8 977 2 585 

Zachodniopomorskie1 68 1 089 312 1 478 422 1 329 387 3 896 1 121 

Razem 1 524 29 104 10 053 37 328 13 144 32 556 12 208 98 988 35 405 

 

Należy zwrócić uwagę na to, że średnia liczba udzielonych porad w przeliczeniu na jeden 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest dość zróżnicowana regionalnie: 
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Tabela 2: średnia liczba udzielonych porad w I kwartale 2016 roku przypadająca na jeden 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w podziale na województwa                                                                                                               

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

Województwo 
Średnia liczba udzielonych porad 

przypadająca na jeden punkt 

Dolnośląskie 62 

Kujawsko-pomorskie 60 

Lubelskie 77 

Lubuskie 47 

Łódzkie 64 

Małopolskie 48 

Mazowieckie 64 

Opolskie 58 

Podkarpackie 64 

Podlaskie 59 

Pomorskie 83 

Śląskie 63 

Świętokrzyskie 69 

Warmińsko-mazurskie 105 

Wielkopolskie 65 

Zachodniopomorskie1 57 

Średnia dla wszystkich regionów 65 

 

Istotna różnica dotyczy także średniej liczby udzielonych porad przez punkt prowadzony 

przez organizację pozarządową (55 porad) i punkt prowadzony przez adwokata lub radcę 

prawnego (72 porady). Wynika to bezpośrednio z tego, że punkty prowadzone przez 

organizacje pozarządowe w każdym z regonów udzieliły mniej porad niż punkty prowadzone 

przez przedstawicieli korporacji prawniczych: 
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Tabela 3: udział porad udzielonych przez organizacje pozarządowe w ogólnej liczbie porad 

udzielonych w I kwartale 2016 roku w podziale na województwa                                                                                                               

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

Województwo 
Udział porad udzielonych przez organizacje 
pozarządowe w ogólnej liczbie udzielonych 

porad (w %) 

Dolnośląskie 32% 

Kujawsko-pomorskie 38% 

Lubelskie 48% 

Lubuskie 41% 

Łódzkie 26% 

Małopolskie 38% 

Mazowieckie 37% 

Opolskie 40% 

Podkarpackie 40% 

Podlaskie 33% 

Pomorskie 41% 

Śląskie 36% 

Świętokrzyskie 34% 

Warmińsko-mazurskie 33% 

Wielkopolskie 29% 

Zachodniopomorskie1 29% 

Dla wszystkich 
regionów 

36% 

  

Warto zauważyć, że udział porad świadczonych przez punkty pomocy prawnej organizacji 

pozarządowych w ogólnej liczbie udzielonych porad (36%) jest nieco mniejszy niż udział 

liczby punktów przez nie prowadzonych w ogólnej liczbie punktów (42%). 

Z danych przedstawionych przez MS wynika także jeszcze jedno interesujące spostrzeżenie. 

O ile naturalny jest wzrost liczby udzielanych porad w lutym, wynikający z rozwoju systemu i 

coraz większej liczby osób, które dowiadywały się o możliwości skorzystania z ich usług, o 

tyle zaskakuje ich spadek w kolejnym miesiącu czyli w marcu. Dotyczy on zarówno ogólnej 
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liczny udzielonych porad, jak też w nieco mniejszym stopniu, liczby porad w punktach 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe: 

 

Wykres 1: liczba udzielonych porad w poszczególnych miesiącach I kwartału 2016 roku                                                                                                               

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło także fragmentaryczne dane dotyczące porad 

udzielonych w I kwartale 2016 roku oraz osób, które z nich skorzystały. Jeśli chodzi o 

uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, to najwięcej osób skorzystało z 

uprawnienia związanego z nieprzekroczeniem 26 roku życia: 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Wykres 2: osoby korzystające z pomocy prawnej w I kwartale 2016 roku według kategorii 

uprawnionych                                                                                                                                 

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

 

 

Jeśli chodzi o proporcje osób uprawnionych, to nie pojawiły się istotne różnice pomiędzy 

punktami organizacji pozarządowych a punktami korporacji prawniczych. 

Najczęściej porady w I kwartale 2016 roku dotyczyły spraw z zakresu prawa spadkowego: 
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Wykres 3: dziedziny prawa, z których udzielono pomocy prawnej w I kwartale 2016 roku                                                                                                          

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

 

 

W tym zakresie pojawiły się wyraźne różnice pomiędzy punktami. W przypadku punktów 

organizacji pozarządowych w porównaniu z punktami korporacji prawniczych mniej pojawiło 

się spraw z zakresu prawa cywilnego (o 5 punktów procentowych) i prawa spadkowego (o 2 

punkty procentowe), ale zdecydowanie więcej spraw z zakresu prawa rzeczowego (więcej o  

prawie 12 punktów procentowych). 



13 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości zebrało również dane dotyczące form udzielonej pomocy: 

 

Wykres 4: formy pomocy prawnej udzielonej w I kwartale 2016 roku                                                                                                                                 

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

 

 

Jeśli chodzi o proporcje pomiędzy poszczególnymi formami pomocy, to nie pojawiły się 

istotne różnice pomiędzy punktami prowadzonymi przez organizacje i korporacje prawnicze. 

Czas świadczenia porad w punktach pomocy prawnej przedstawiał się w I kwartale 2016 roku 

następująco: 
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Wykres 5: Czas trwania porady w I kwartale 2016 roku                                                                                                                                 

(opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) 

 

 

 

Niecała połowa korzystających z pomocy prawnej zgodziła się na ujawnienie danych 

zbiorczych. W tej grupie więcej było kobiet (58,3%), a 51,7% stanowiły osoby powyżej 65 

roku życia. Najwięcej było osób w wykształceniem średnim zawodowym (25,1%) oraz 

zasadniczym zawodowym (22,9%), osób z wykształceniem wyższym było zaledwie 11,4%.  

Największy udział wśród korzystających z pomocy prawnej miały osoby o średnim 

miesięcznym dochodzie pomiędzy 800 a 2 599 złotych (60,6%) oraz osoby o dochodzie 

poniżej 800 złotych (34,6%). Najliczniejszą grupą korzystających byli mieszkańcy miast 

(50,6%). Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności stanowiły 23,3%. 
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3.2. Wyniki zapytania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych wśród 

powiatów 

W kwietniu 2016 roku Instytut Spraw Publicznych (ISP) wystąpił do samorządów 

powiatowych o udzielenie informacji dotyczących punktów pomocy prawnej, w 

szczególności prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Pytania dotyczyły: 

· liczby punktów nieodpłatnych porad prawnych utworzonych na obszarze powiatu, w 

tym liczby punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

· nazw organizacji, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnych porad 

prawnych,  

· liczby i nazw organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu na 

prowadzenie nieodpłatnych porad prawnych, 

· kryteriów wyboru organizacji w konkursie o prowadzenie punktów nieodpłatnych porad 

prawnych, 

· liczby porad udzielonych w I kwartale 2016 roku. 

W bazie danych ISP znalazły się odpowiedzi z 220 powiatów ze wszystkich 16 województw. 

Najwięcej odpowiedziało powiatów z województwa podkarpackiego (76% powiatów) oraz 

opolskiego i pomorskiego (po 75% powiatów). Najmniej odpowiedzi było do tej pory z 

województw śląskiego i kujawsko-pomorskiego (po 30% powiatów): 

 

Tabela 4: powiaty, które odpowiedziały na zapytanie ISP w podziale na województwa                                                                                                               

(opracowanie własne na podstawie danych ISP) 

Województwo 
Powiaty, które odpowiedziały na 

zapytanie ISP 

  Liczba 
% wszystkich powiatów 

w województwie 

Dolnośląskie 16 53,3% 

Kujawsko-pomorskie 7 30,4% 

Lubelskie 14 58,3% 

Lubuskie 9 64,3% 

Łódzkie 13 54,2% 
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Małopolskie 13 59,1% 

Mazowieckie 28 66,7% 

Opolskie 9 75,0% 

Podkarpackie 19 76,0% 

Podlaskie 10 58,8% 

Pomorskie 15 75,0% 

Śląskie 11 30,6% 

Świętokrzyskie 8 57,1% 

Warmińsko-mazurskie 15 71,4% 

Wielkopolskie 22 62,9% 

Zachodniopomorskie1 11 52,4% 

 

Najważniejsze wyniki 

Powiaty, które dotychczas odpowiedziały ISP, łącznie mają 727 punktów bezpłatnej pomocy 

prawnej, co stanowi 47,7% wszystkich działających punktów na terenie kraju. W większości 

powiatów, które odpowiedziały na zapytanie ISP, są punkty prowadzone przez organizacje 

pozarządowe.  

W 41 powiatach nie ma punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe (18,6% 

wszystkich powiatów, które przesłały informacje). Najczęściej wynika to z niespełnienia 

przez organizacje, które wzięły udział w konkursie na prowadzenie punktów bezpłatnej 

pomocy prawnej, warunków konkursowych (błędy formalne, oferta złożona po terminie, brak 

wymaganego doświadczenia, itp.) lub też nieprzystąpienie do konkursu przez żadną 

organizację (zwykle w małych powiatach). W siedmiu powiatach organizacja została 

wyłoniona w konkursie, ale nie doszło do podpisania umowy z powodu rezygnacji ze strony 

organizacji lub też nieposiadania przez nią wymaganych przez ustawę umów z doradcami. Co 

interesujące we wszystkich tych przypadkach chodziło o tę samą organizację, Fundację 

HONESTE VIVERE z Warszawy.  

W jednym konkursie na prowadzenie punktów średnio udział wzięły prawie 4 

organizacje. Najwięcej organizacji stanęło do konkursu w powiecie poznańskim (12 

organizacji) oraz częstochowskim (11 organizacji), po 10 organizacji złożyło oferty w 

powiatach: dębickim, kolbuszowskim, wołomińskim, zamojskim, białostockim i lubelskim. 

W 12 powiatach: białobrzeskim, strzelecko-drezdeneckim, żuromińskim, brzozowskim, 
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głubczyckim, słubickim, przysuskim, wieluńskim, wrzesińskim, gołdapskim, 

zduńskowolskim i przasnyskim, w konkursach nie złożono żadnej oferty.  

W powiatach, które odpowiedziały na zapytanie ISP, łącznie są 292 punkty prowadzone przez 

organizacje pozarządowe, co stanowi 40,2% wszystkich punktów działających na terenie tych 

powiatów. Jest to więc średni udział nieco tylko niższy niż we wszystkich powiatach w kraju 

(42%). Jeśli chodzi o liczbę punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

rekordzistą wśród powiatów, które odpowiedziały na zapytanie ISP, jest powiat poznański. 

Na jego terenie działa 7 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe (na 14 

wszystkich punktów). 6 punktów prowadzonych przez organizacje ma powiat krakowski, 5 

powiat wołomiński, po 4 powiaty: rzeszowski, kielecki, kłodzki, tarnowski i inowrocławski. 

Najczęściej w powiatach jest 1 punkt prowadzony przez organizacje pozarządowe. 

292 punkty prowadzone są przez nominalnie 210 podmiotów, w trzech zidentyfikowanych 

przypadkach nie są to organizacje pozarządowe. Dotyczy to powiatów: średzkiego (Parafia 

Ewangelicko-Augsburska z Katowic), gnieźnieńskiego (Caritas Diecezji Łowickiej) i 

dębickiego (Caritas Archidiecezji Białostockiej). W pozostałych przypadkach są organizacje, 

które powtarzają się, to znaczy jedna organizacja prowadzi punkty w kilku lub nawet 

kilkunastu powiatach. Rekordzistką jest wspomniana Fundacja HONESTE VIVERE, która 

prowadzi punkty aż w 15 powiatach, ale jest kilka innych organizacji prowadzących punkty w 

kilku powiatach. Powoduje to, że faktycznie organizacji prowadzących punkty bezpłatnej 

pomocy prawnej jest nieco ponad 100, w tym około 25% to organizacje, które wcześniej 

prowadziły poradnictwo prawne i obywatelskie (np. organizacje prowadzące Biura Porad 

Obywatelskich). Duża część organizacji prowadzących punkty to małe organizacje działające 

lokalnie. W 17 powiatach punkty prowadzi więcej niż jedna organizacja, najwięcej jest ich w 

powiecie poznańskim (4 organizacje).  

Średnia liczba porad udzielonych przez jeden punkt prowadzony przez organizacje 

pozarządowe to 51, a przez punkt prowadzony przez adwokatów lub radców prawnych 66. Są 

to liczby nieco mniejsze niż w przypadku danych Ministerstwa Sprawiedliwości, ale wyjaśnić 

to należy tym, że w bazie ISP nie ma wszystkich powiatów, w tym także kilku  dużych miast  

(np. Warszawy), które z pewnością podwyższają tą średnią. 

Z przesłanych informacji wynika, że niektóre powiaty stosują niestandardowe rozwiązania 

w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na przykład w powiecie 

tomaszowskim czy powiecie łowickim działają 3 punkty poradnicze, prowadzone wspólnie 

przez organizacje i korporacje prawnicze.  Z kolei w powiecie będzińskim organizacje 
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pozarządowe prowadzą mobilne punkty pomocy prawnej. W powiecie bielskim działa 6 

punktów pomocy prawnej, ale fizycznie działają one w 11 lokalizacjach, z czego 7 

wykorzystują organizacje pozarządowe, które formalnie prowadzą 3 punkty poradnicze. W 

około 20 powiatach liczba miejsc, w których udzielane są porady jest większa niż liczba 

punktów bezpłatnej pomocy prawnej. 

Powiaty pytane były również o kryteria oceny ofert składanych przez organizacje w 

konkursie na prowadzenie punktów pomocy prawnej. Niektóre z powiatów zastosowały 

wprost kryteria określone w Ustawie, a więc: 

· posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących 

się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, 

· posiadanie umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą 

podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w Ustawie, 

· dawanie gwarancji należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie 

pisemnego zobowiązania: zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej 

pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi 

konflikt interesów, 

· brak wykluczenia z powodu nie rozliczenia się w okresie dwóch lat poprzedzających 

przystąpienie do otwartego konkursu ofert z dotacji przyznanej na wykonanie zadania 

publicznego lub wykorzystania dotacji niezgodnie z celem jej przyznania, jak również 

rozwiązania umowy przez starostę. 

Większość powiatów uwzględniała powyższe warunki ustawowe jako elementy składowe 

szerszych kryteriów oceny ofert, bazujących na kryteriach wskazanych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należały do nich najczęściej: 

· możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację, w tym doświadczenie w 

wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji 

prawnych 

· jakość wykonania zadania, w tym kwestie poufności oraz unikania konfliktu interesów, 

· kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować 

zadanie, 
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· analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które 

w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę 

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 

· ocena sposobu realizacji zadania, 

Wszystkie powiaty oceniały także kosztorys realizacji zadania, uwzględniając przede 

wszystkim rzetelności kalkulacji kosztów, realność proponowanych stawek jednostkowych, a 

także adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań. Niektóre z powiatów 

określiły również koszty, na które nie mogła zostać przeznaczona dotacja. Były to na przykład 

zakupy inwestycyjne, remonty i adaptacje budynków, ale także zakupy środków trwałych. 

W wielu przypadkach pojawiły się także dodatkowe kryteria, niewynikające wprost z Ustawy. 

Należały do nich na przykład: 

· uwzględnienie w statucie organizacji możliwości prowadzenia pomocy prawnej,  

· zgodność zadania z zadaniami priorytetowymi powiatu, 

· rezultaty, efekty realizacji zadania, 

· doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, 

· harmonogram pracy doradców, 

· zasięg realizacji zadania, 

· liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania, 

· staż pracy doradców, dłuższy niż wymagany w Ustawie, 

· sposób i zakres promocji zadania, 

· realizacja zadania z udziałem osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 

· posiadanie rekomendacji. 

Najbardziej kontrowersyjnym z punktu widzenia Ustawy kryterium, dość często stosowanym 

przez powiaty było kryterium posiadania wkładu własnego w realizację zadania, 

finansowego, ludzkiego lub rzeczowego. Wymóg o tyle budzący kontrowersje, że Ustawa 

stanowi, że prowadzenie punktu pomocy prawnej ma charakter zadania powierzonego, a więc 

finansowanego w 100% przez powiat. 

Niektóre powiaty stosowały także swoiste preferencje poprzez możliwość uzyskania 

dodatkowych punktów w ocenie dla organizacji, które oferowały: 
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· większy wkład własny, 

· możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania, 

· prowadzenie większej niż jeden liczby punktów, 

· większą liczbę udzielonych porad czy też osób, które z nich skorzystają, 

· prowadzenie punktu dłużej niż ustawowo wymagane 4 godziny dziennie, 

 

3.3. Wyniki badania sondażowego Polaków 

Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie 

Instytutu Spraw Publicznych w ramach badania omnibusowego (2016/03). Pomiar 

realizowany był w dniach 21 - 28 stycznia 2016 roku na reprezentatywnej dla całego kraju, 

losowej próbie 992 dorosłych Polaków losowanej z operatu PESEL (Powszechny 

Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Celem badania było określenie, czy Polacy 

korzystają z punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Wyniki tego badania będą porównane z 

wynikami analogicznego sondażu, który zostanie przeprowadzony na jesieni 2016 roku. 

Pozwoli to ocenić, czy w ciągu kilku miesięcy zaszły istotne zmiany w korzystaniu z 

bezpłatnej pomocy prawnej. 

Najważniejsze wyniki sondażu 

W styczniu 2016 roku zaledwie 6,2% badanych skorzystała z pomocy prawnej (niekoniecznie 

nieodpłatnej). Zdecydowana większość – 90,5% respondentów nie zrobiła tego, gdyż nie 

miała takiej potrzeby, a 3,3% badanych odczuwało taką potrzebę, ale z różnych względów 

nie skorzystało z pomocy prawnej. 

Ci, którzy skorzystali w 2016 roku z pomocy prawnej w większości za nią zapłacili: 
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Wykres 6: rodzaje pomocy prawnej, z jakich korzystali Polacy w styczniu 2016 roku                                                                                                                                 

(opracowanie własne na podstawie danych CBOS) 

 

 

 

Osoby, które nie skorzystały z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie zrobiły tego przede 

wszystkim dlatego, że nie wiedziały o takiej możliwości (43,6%), a także dlatego, że nie 

kwalifikują się do skorzystania z usług punktu (28,0%). 

Osoby korzystające z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej pytane były również ocenę 

różnych aspektów ich funkcjonowania, ale z uwagi na niewielką osób korzystających, wyniki 

w tej części nie mogą być na razie poddane analizie ilościowej. 

 

3.4. Wyniki ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 

Instytut Spraw Publicznych wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Poradnictwa 

Obywatelskiego "Dogma" przygotował ankietę, mającą na celu zebranie opinii dotyczących 

skutków wdrożenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 
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Papierowy formularz ankiety został rozdany uczestnikom konferencji „Rola współpracy 

sektora publicznego i niepublicznego w rozwoju systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Dogma” we współpracy z 

Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Konferencja odbyła się 25 kwietnia 2016 

roku w Dąbrowie Górniczej. 

Wypełnionych zostało 47 ankiet, 27 przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym 

dwie ankiety wypełnili jednocześnie przedstawiciele korporacji prawniczych), 16 ankiet przez 

przedstawicieli samorządów i instytucji samorządowych, 2 ankiety przez przedstawicieli 

szkół wyższych i po jednej ankiecie przez przedstawicieli administracji rządowej, sądu i 

kościelnej osoby prawnej. Większość ankiet (38) została wypełniona przez podmioty 

prowadzące lub organizujące punkty bezpłatnej pomocy prawnej.  

Ogólna ocena użyteczności bezpłatnej pomocy prawnej 

Zdecydowana większość ankietowanych oceniła, że system bezpłatnej pomocy prawnej, 

wprowadzony ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, tylko częściowo 

spełnia obecne zapotrzebowanie na taką pomoc ze strony obywateli. Dwie najczęściej 

podawane przyczyny tylko częściowego spełniania lub niespełniania oczekiwań obywateli to 

zbyt wąski zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczonej pomocy. 

Problemy związane z wdrażaniem ustawy 

Ankietowani najczęściej wskazywali na dwa problemy związane z udzielaniem bezpłatnej 

pomocy prawnej. Pierwszy z nich wynika z kształtu samej ustawy o bezpłatnej pomocy 

prawnej i edukacji prawnej i polega na pozbawieniu możliwości korzystania z pomocy 

szerokich grup społecznych, które z uwagi na sytuację materialną i/lub życiową powinny 

mieć taką możliwość. Z reguły badani wskazywali na ustawowe wykluczenie osób w wieku 

26-65 lat, których dochody nie uprawniają do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (a 

zatem także z bezpłatnej pomocy prawnej), ale są na tyle niskie, że uniemożliwiają im 

zapłacenie za poradę prawną. Taka sytuacja – na co zwracała uwagę część ankietowanych – 

nie tylko pozbawia te osoby profesjonalnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, ale 

zamyka przed tymi osobami możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie, w którym nie 

poradzą sobie bez pomocy prawnika. Niektórzy ankietowani wskazywali także dodatkowo 

kategorie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które pomija ustawa. 

Są to na przykład osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby chore, 
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osoby bezrobotne czy osoby dotknięte przemocą domową. Pojawiły się również opinie o 

niekonsekwencji ustawodawcy, bowiem głównym kryterium jest kryterium dochodowe, ale 

nie dotyczy ono na przykład osób 65+, a w praktyce zdarza się – zdaniem niektórych 

ankietowanych, że z bezpłatnych porad korzystają osoby starsze, które stać na pomoc 

odpłatną. 

Drugim najczęściej wskazywanym problemem jest brak wiedzy obywateli zarówno o 

uruchomieniu bezpłatnej pomocy prawnej, jak i o tym, kto i w jaki sprawach może z niej 

korzystać, a także o tym, gdzie ta pomoc jest udzielana. Zdaniem ankietowanych trzy główne 

przyczyny tego problemu to: (1) bierność i brak zainteresowania ze strony obywateli, (2) brak 

kampanii informacyjnych skierowanych do obywateli, czy to na poziomie ogólnokrajowym 

czy lokalnym, (3) brak środków na promowanie działalności punktów pomocy prawnej, co 

wynika z zapisów ustawy. Brak wiedzy obywateli rodzi rozmaite negatywne skutki, przede 

wszystkim duża część osób uprawnionych nie trafia do punktów pomocy prawnej, co 

przekłada się na niewielką liczbą udzielanych porad. Z kolei do punktów przychodzą ci, 

którym ustawa tego prawa nie daje i z reguły są rozgoryczeni i rozczarowani, że nie udzielono 

im pomocy. 

Ankietowani wskazywali również inne problemy związane z udzielaniem bezpłatnej pomocy 

prawnej: 

· niewystarczające wyposażenie punktów pomocy prawnej (np. brak drukarki czy dostępu 

do Internetu), 

· odgórne narzucenie godzin otwarcia punktów pomocy prawnej, które nie są w pełni 

dostosowane do potrzeb i możliwości potencjalnych klientów, 

· zbyt duża biurokracja związana z obsługą klientów, 

· brak edukacji prawnej, o której mówi ustawa, 

· zbyt wąski zakres przedmiotowy, np. brak możliwości udzielania porad na etapie 

sądowym. 

Pozytywne skutki działania ustawy 

Zdecydowana większość ankietowanych wskazywała na trzy pozytywne skutki wdrożenia 

systemu bezpłatnej pomocy prawnej:  
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· poszerzenie dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej i umożliwienie dostępu do niej 

osobom, które dotychczas nie miały takiej możliwości, 

· rozwiązywanie problemów życiowych osób, które korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej, co przyczynia się do poprawy ich samooceny, sytuacji materialnej i poprawia 

jakość ich życia, 

· wzrost wiedzy prawnej dzięki udzielanym poradom prawnym. 

Pojawiały się także pojedyncze wskazania, że wdrożenie ustawy przyczynia się do budowania 

zaufania do państwa oraz usprawnienia działania sądów, do których trafia mniej spraw 

rozwiązywanych na etapie przesądowym. 

Negatywne skutki stosowania ustawy 

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym, negatywnym skutkiem wdrożenia systemu 

bezpłatnej pomocy prawnej jest pozbawienie możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy 

prawnej szerokich grup społecznych, w tym także tych, które przed wejściem w życie ustawy 

korzystały z bezpłatnych porad prawnych. Prowadzi to do faktycznego pozbawienia pomocy 

osób jej potrzebujących, ale także do rozpowszechniania się wśród nich poczucia 

wykluczenia i dyskryminacji. 

Kilka osób nie dostrzegło negatywnych skutków, inni wskazywali m.in. na:  

· brak jasnego rozgraniczenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej w przypadku 

adwokatów i radców prawnych, co w praktyce powoduje mieszanie się ich i 

wykorzystywanie środków publicznych na pomnażanie dochodów prawników, 

· z drugiej strony zmniejszenie się liczby osób, które mogłyby korzystać z odpłatnych 

usług prawników, a dzięki ustawie mają prawo do korzystania z pomocy nieodpłatnej, 

· utrwalanie postaw roszczeniowych, 

· niewystarczający poziom obsługi związany z ograniczeniami środków ustawowymi. 

Propozycje zmian w systemie bezpłatnej pomocy prawnej 

Zdecydowana większość ankietowanych postulowała o poszerzenie i/lub zmianę kryteriów 

dostępu obywateli do bezpłatnej pomocy prawnej. Niektórzy z nich wskazywali także 

konkretne zmiany, które w tym zakresie należałoby wprowadzić, m.in.: 
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· objęcie pomocą osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, ofiar przestępstw, rodzin 

zastępczych, repatriantów, innych osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

· przyjęcie kryterium dochodowego wobec wszystkich kategorii osób uprawnionych do 

korzystania z pomocy, 

· zmiany wysokości limitu dochodowego. 

Inne proponowane zmiany to: 

· poszerzenie zakresu przedmiotowego udzielanej pomocy, przede wszystkim o pomoc na 

etapie sądowym, 

· podjęcie systemowych działań informacyjnych oraz działań w zakresie edukacji 

prawnej, 

· dopuszczenie udzielania porad za pośrednictwem telefonu i e-maila, 

· zwiększenie puli godzin bezpłatnych porad prawniczych, 

· zmniejszenie wymogów biurokratycznych związanych z udzielaniem pomocy, 

· zwiększenie środków, które mogłyby zostać przeznaczone na promocję, 

· zmniejszenie liczby punktów, które są zbyt gęsto zlokalizowane, 

· zwiększenie puli godzin przeznaczonych na porady. 

 

 

4. WSTĘPNE WNIOSKI NA PODSTAWIE ANALIZY WYNIKÓW 

MONITORINGU 

 

Skala i zakres działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

· W wymiarze rzeczowym system został uruchomiony, to znaczy wszystkie planowane 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały utworzone i rozpoczęły działalność. 

Nastąpiło to z pewnym opóźnieniem, które dotyczyło jednak wedle danych 

Ministerstwa Sprawiedliwości jedynie około 5% wszystkich punktów. Wydaje się w 

dużej mierze jest to zasługą samorządów powiatowych, na których braki spadło 

zarówno organizowanie lokali na potrzeby punktów poradniczych, jak i zawieranie 
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porozumień z adwokatami i radcami prawnymi oraz organizowanie konkursów dla 

organizacji pozarządowych. 

· Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w I kwartale 2016 roku udzielono 

niewielkiej liczby porad. Potwierdzają to informacje zebrane przez ISP. Według danych 

MS jeden punkt świadczył średnio w I kwartale 65 porad, co w miesiącu oznacza 

średnio niecałe 22 porady, a dziennie zaledwie jedną. To naprawdę niewiele, biorąc 

pod uwagę, że fachowi doradcy dyżurują co najmniej przez cztery godziny dziennie, 

pięć dni w tygodniu. Tym bardziej, że z danych MS wynika, że trzy na cztery porady 

nie są w rzeczywistości poradą, a jedynie udzieleniem informacji prawnej. Rodzi to 

wątpliwości dotyczące efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na 

finansowanie systemu. Biorąc pod uwagę jedynie dotację z budżetu państwa, 

przeznaczoną głównie na wynagrodzenia doradców, to jest ona wypłacana według 

ustawowo określonego przelicznika w wysokości 5 150 złotych miesięcznie na jeden 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Oznacza to, że jedna porada udzielona w I 

kwartale 2016 roku kosztowała 234 złote, co wydaje się stosunkowo wysokim 

kosztem. A nie są to przecież wszystkie koszty świadczenia usług, bo do tego 

dochodzą koszty lokali, obsługi, sprzętu i wyposażenia oraz działań informacyjno-

promocyjnych, które ponoszą samorządy i prowadzący punkty. 

· Niewielkie zainteresowanie ofertą punktów wydają się potwierdzać wyniki sondażu 

przeprowadzonego przez CBOS. W odniesieniu do całej badanej populacji zaledwie 

0,7% osób skorzystało w styczniu z usług punktów. Oczywiście styczeń był 

początkiem działania systemu, więc to na pewno miało wpływ na tak niewielki 

wynik, istotne będzie porównanie go z wynikiem badania przeprowadzonego za kilka 

miesięcy. Z drugiej jednak strony biorąc pod uwagę, że działania informacyjne 

dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej podejmowane były jeszcze w 2015 

roku, to wydaje się, że nieco więcej Polaków powinno już w styczniu skorzystać z 

oferty punktów.  

· Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. niska świadomość prawna Polaków. Można 

powiedzieć, że mniej więcej co dziesiąty Polak wie, że jego problemy wiążą się z 

prawem i odczuwa potrzebę rozmowy z prawnikiem na temat ich rozwiązania. Na 

kwestie niskiej świadomości prawnej Polaków z jednej strony, a brak edukacji 

prawnej z drugiej, bardzo mocno zwracali uwagę ankietowani przedstawiciele 

organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie i 

samorządów, które organizują punkty bezpłatnych porad prawnych. 
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· Zastanawia duże zróżnicowanie liczby udzielonych porad pomiędzy 

województwami. W niektórych przypadkach wynika to z różnic w liczbie punktów, na 

przykład duża liczba porad w województwie mazowieckim z pewnością wynika z dużej 

liczby punktów zlokalizowanych na terenie tego województwa. Ale już w 

województwie małopolskim liczba punktów jest jedynie o ¼ mniejsza niż w 

województwie mazowieckim, a liczba udzielonych tam porad w I kwartale 2016 roku 

była prawie o połowę mniejsza niż w województwie mazowieckim. Z drugiej strony w 

województwie warmińsko-mazurskim jest o prawie trzy razy mniej punktów niż w 

mazowieckim, a liczba udzielonych tam porad była niecałe dwa razy mniejsza niż na 

Mazowszu. Wydaje się więc, że nie ma prostych zależności pomiędzy liczbą 

udzielonych porad w regionie a liczbą zlokalizowanych w nim punktów. Na liczbę 

udzielonych porad z pewnością wpływają inne czynniki, na przykład skuteczność w 

dotarciu do mieszkańców z informacją o punkcie, jego lokalizacja, dostępność dla osób 

starszych, itp. 

· Naturalnym zjawiskiem powinien być wzrost liczby udzielanych porad w kolejnych 

miesiącach działania systemu. Punkty rozkręcają swoją działalność, coraz więcej osób 

dowiaduje się o możliwości skorzystania z ich usług, uruchamiane są działania 

promocyjne. Dlatego zaskakujący jest spadek o ponad 10% liczby udzielonych porad 

w marcu w porównaniu do lutego 2016 roku. Spadek nastąpił w większości 

województw, zarówno w punktach prowadzonych przez organizacje, jak i przez 

korporacje prawnicze. Jest to niepokojące zjawisko, choć przy obecnym stanie wiedzy, 

trudno przesądzać, czego jest ono przejawem. Być może jest to tylko chwilowy spadek, 

a w perspektywie kolejnych miesięcy powróci tendencja wzrostowa. Może być to 

również wynik zbyt ograniczonych działań informacyjno-promocyjnych albo też sygnał 

o niskiej jakości udzielanej pomocy powodującej niechęć obywateli do korzystania z 

niej. Możliwe jest także, że jest to pierwszy dowód na to, iż rynek podaży 

nieodpłatnej pomoc prawną jest bardzo płytki. Przyczyną są dwa podstawowe 

powody. Pierwszy powód widać wyraźnie w sondażu CBOS: niska świadomość prawna 

Polaków. Ponad 90% naszych rodaków nie odczuwa potrzeby korzystania z pomocy 

prawnej (niezależnie czy odpłatnej czy nie), bo nie rozumie, że ich problemy wymagają 

wsparcia prawnika lub, że będzie w stanie uniknąć problemów, jeżeli skorzysta z 

takiego wsparcia. Oznacza to, że bez szerokiej i powszechnej edukacji prawnej 

obywateli, mimo że powinni oni korzystać z pomocy prawnej, i tak robić tego nie będą. 

Przede wszystkim ze szkodą dla siebie, ale także dla systemu nieodpłatnej pomocy 



28 
 

prawnej, który nie będzie efektywnie wykorzystany. Drugi powód, dla którego rynek 

nieodpłatnej pomocy prawnej jest ograniczony tkwi w samej Ustawie, która w sposób 

istotny zawęża krąg osób uprawnionych do skorzystania z pomocy. Zwrócili na to 

uwagę ankietowani przedstawiciele organizacji poradniczych i samorządów. Te 

ograniczenia podmiotowe to nie tylko problem natury konstytucyjnej czy etycznej, ale 

praktyczne pozbawianie kilku milionów osób możliwości skorzystania z 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Osób, które nie tylko mają problemy prawne, z 

którymi nie mogą sobie poradzić, ale dość często są tego świadome. Jest to szczególnie 

krzywdzące dla części tych osób, gdyż wcześniej, zanim weszła w życie Ustawa, mogły 

one korzystać z bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez organizacje 

pozarządowe czy instytucje publiczne. W tym kontekście warto zauważyć, że sama 

liczba porad nie oddaje w pełni skali zainteresowania nieodpłatną pomocą prawną, nie 

wiadomo bowiem, ile osób trafiło do punktów, ale nie udzielono im pomocy ze względu 

na brak uprawnień.  

· Z danych MS wynika, że na razie wśród osób korzystających z bezpłatnej pomocy 

prawnej dominują zdecydowanie dwie grupy wiekowe: osoby do 26 roku życia i 

osoby 65+. Pokazuje to wyraźnie, jak duża część społeczeństwa jest pozbawiona 

dostępu do systemu. Niepokoi natomiast, że na razie większość osób korzystających z 

porad to mieszkańcy miast, bo może świadczyć to o utrudnionym dostępie do punktów 

osób z małych miejscowości i wsi. 

· Nie jest natomiast zaskoczeniem, że najczęściej korzystają z nieodpłatnej pomocy 

prawnej osoby o niskich dochodach, gdyż po pierwsze nie stać ich na korzystanie z 

pomocy odpłatnej, a po drugie niskie dochody uprawniają ich do korzystania z 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Wątpliwość, która się w tym kontekście pojawia, to czy 

nie skutkuje likwidacją pomocy prawnej, którą przed uruchomieniem systemu 

powszechnie oferowały ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 

rodzinie. 

· Również nie zaskakuje fakt, że ¾ usług świadczonych przez punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej to informacja prawna. Warto w tym kontekście przypomnieć, że 

pierwotny projekt Ustawy zakładał funkcjonowanie dwóch podsystemów: pomocy 

prawnej i właśnie informacji prawnej, dostępnej dla wszystkich obywateli. Pierwsze 

doświadczenia działania punktów wydają się potwierdzać słuszność takiej konstrukcji i 

stawiają pytania o efektywność udzielania informacji prawnej przez adwokatów czy 

radców prawnych. 
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Rola organizacji w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej 

· Mniej punktów niż planowano powierzono organizacjom pozarządowym. 101 

punktów, które mogły być prowadzone przez organizacje pozarządowe obsługują 

adwokaci lub radcowie prawni (ok. 14% wszystkich punktów zaplanowanych dla 

organizacji). Dane zebrane przez ISP wskazują, że wynikać to może z kilku przyczyn. Z 

jednej strony w wielu powiatach nie ma lokalnych organizacji, które miałyby potencjał 

umożliwiający prowadzenie punktów, o czym świadczą dane dotyczące organizacji, 

które wzięły udział w konkursach. Z drugiej strony powiaty z niewielką liczbą ludności, 

bez dużych miast, rzadko zaludnione nie są atrakcyjne dla działających poza nimi 

organizacji. Trzeba także uwzględnić fakt, że powiaty stosunkowo późno ogłosiły 

konkursy na prowadzenie punktów, większość zrobiła to w listopadzie i grudniu 2015 

roku. Konsekwencją tego dla organizacji był bardzo krótki czas na przeanalizowanie 

warunków konkursowych i przygotowanie oferty, dla samorządów bardzo krótki 

czas na przygotowanie konkursu, ocenę ofert i wybór organizacji, które już od 1 

styczna powinny zacząć świadczyć pomoc. Skutkiem tego m.in. były zróżnicowane, 

niekiedy niejasne i nieuzasadnione warunki stawiane organizacjom w konkursach. 

Mogło to w niektórych przypadkach skutecznie zniechęcać organizacje do udziału w 

konkursach. 

· Interesujące jest, co potwierdziły dane MS i ISP, że punkty prowadzone przez 

organizacje udzielają mniej porad niż punkty prowadzone przez prawników. Dużo 

mniej niż wynikałoby to z prowadzenia mniejszej liczby punktów przez organizacje. 

Zebrane dotychczas dane tego nie wyjaśniają, a przyczyny mogą być wielorakie: 

większe zaufanie do adwokatów i radców prawnych ze strony obywateli, większe 

możliwości informacyjno-promocyjne ze strony korporacji prawniczych, gorsze 

lokalizacje punktów prowadzonych przez organizacje, mniejsze możliwości kadrowe 

organizacji pozarządowych. 

· Warto również zwrócić uwagę, na to, że duża część organizacji, które prowadzą punkty, 

nie ma doświadczenia w świadczeniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Rodzi to obawy o rzetelność i jakość udzielanych porad, choć oba te elementy zależą w 

dużej mierze od kwalifikacji i doświadczenia osób pracujących bezpośrednio z 

obywatelami. Na jakość obsługi wpływa jednak także organizacja świadczenia usług, a 

w tym przypadku doświadczenie instytucjonalne jest pożądane. Podobnie jak 

odpowiednio dostosowane miejsce świadczenia porad, dające obywatelowi poczucie 
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bezpieczeństwa i intymności. Co prawda w danych objętych monitoringiem nie 

pojawiły się informacje dotyczące miejsc świadczenia porad, ale z informacji 

przekazywanych przez organizacje pozarządowe wynika, że nie zawsze spełniają one 

wyżej wspomniane warunki. Porady najczęściej świadczone są w budynkach 

samorządowych, np. w urzędach gmin czy starostw, ośrodkach pomocy społecznej, 

domach kultury, ale także bibliotekach, a nawet basenach komunalnych. O ile w 

przypadku punktów, w których usługi są świadczone przez adwokatów i radców 

prawnych Ustawa określa, że mają je udostępnić wraz wyposażeniem powiaty 

(ewentualnie gminy w porozumieniu z powiatami), o tyle w przypadku powierzenia 

prowadzenia punktów organizacjom pozarządowym nie jest to jasno określone.  

· Organizacje złożyły w konkursach na prowadzenie punktów w skali kraju ponad dwa 

razy więcej ofert niż punktów do obsadzenia. W jednym konkursie na prowadzenie 

punktów średnio udział wzięły prawie 4 organizacje. Oznacza to duże zainteresowanie 

ze strony organizacji, a także w wielu powiatach realną możliwość wyboru organizacji 

prowadzących punkty. Tym bardziej, że organizacje, o czym była mowa, miały mało 

czasu, aby przygotować oferty. Jednak w części powiatów w konkursach wzięła udział 

jedna organizacja albo też w ogóle nie złożono żadnej oferty. Świadczy to o tym, że 

podaż usług poradniczych ze strony organizacji jest nierównomiernie rozłożona w 

skali kraju. Oczywiście większa konkurencja pojawia się w dużych i średnich 

miastach, a także w tych powiatach, gdzie aktywne są organizacje pozarządowe. 

· Interesującym zjawiskiem jest natomiast występowanie przez jedną organizację w kilku, 

kilkunastu, a nawet w jednym przypadku kilkudziesięciu konkursach na prowadzenie 

punktów w różnych powiatach. Takich organizacji było kilka w skali kraju, części z 

nich udało się wygrać i prowadzą punkty poradnicze w kilku lub kilkunastu powiatach, 

niekiedy w różnych województwach. W tym kontekście mogą się jednak pojawiać 

wątpliwości, czy organizacje poradzą sobie operacyjnie z takim wyzwaniem, a także 

czy w niektórych przypadkach nie pozbawiły możliwości prowadzenie punktów przez 

lokalne organizacje. 

· Dane zebrane przez ISP pokazują, że kryteria oceny ofert składanych w konkursach 

na prowadzenie punktów stosowane przez samorządy powiatowe były dość 

zróżnicowane. Obok tych podstawowych, określonych w Ustawie, samorządy 

stosowały wiele innych, wynikających z indywidualnych doświadczeń w stosowaniu 

otwartych konkurs ofert przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O ile takie 



31 
 

kryteria, jak uwzględnienie w statucie organizacji możliwości prowadzenia pomocy 

prawnej, doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego czy 

sposób i zakres promocji zadania wydają się uzasadnione, o tyle inne, np. zatrudnianie 

osób niepełnosprawnych, liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania 

czy też wymaganie stażu pracy doradców dłuższego niż określony w Ustawie mogą 

budzić wątpliwości, nie tyko pod względem sensu ich stosowania, ale także legalności.  

· Kontrowersje budzi w szczególności żądanie lub preferowanie finansowego wkładu 

własnego ze strony organizacji. Taki wkład nie jest wymagany od korporacji 

prawniczych, ale przede wszystkim Ustawa wyraźnie mówi o powierzeniu 

prowadzenia punktów organizacjom pozarządowym. Powierzenie w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do której odwołuje się ustawa o 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, jest jasno określone jako 

sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej w całości. Wkład w 

realizację zadania ze strony organizacji jest możliwy, ale wtedy mamy do czynienia ze 

wsparciem realizacji zadania publicznego a nie jego powierzeniem. 

 

Najważniejsze skutki funkcjonowania systemu 

· Na tym etapie monitoringu nie można jeszcze rzetelnie ocenić skutków działania 

systemu. Na podstawie analizy zebranych danych zarysowują się jednak pewne 

hipotezy dotyczą możliwych skutków wdrażania Ustawy, które wymagają jednak 

weryfikacji w okresie późniejszym. 

· Skutki dla obywateli wydają się na razie ograniczone, przede wszystkim z uwagi na 

stosunkowo niewielką liczbę osób, która skorzystała dotychczas z punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

· System nie oddziałuje na razie w ogóle na jedną z fundamentalnych przyczyn tak 

małego zainteresowania obywateli korzystaniem z pomocy prawnej jaką jest niska 

świadomość prawna. Niepodejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej, które 

mogłyby tę świadomość zwiększać i upowszechniać wynika przede wszystkim ze 

słabości rozwiązań ustawowych w tym zakresie, m.in. braku środków dedykowanych na 

tego rodzaju działania. 
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· Przyczyną ograniczonego wykorzystania przez obywateli możliwości oferowanych 

przez punkty jest także bardzo ograniczony zakres podmiotowy osób, które są 

uprawnione do korzystania z pomocy. 

· Z pewnością także zbyt małe znaczenie w systemie mają działania informacyjno-

promocyjne, które mogą przyczyniać się do większego zainteresowania ofertą punktów. 

Takie działania w ogóle nie są uwzględnione w finansowaniu z budżetu państwa, ich 

podejmowanie zależy więc głównie od możliwości i potencjału podmiotów 

prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

· Z punktu widzenia organizacji pozarządowych z pewnością pozytywnym skutkiem jest 

to, że są one obecne w systemie, zwłaszcza uwzględniając bardzo krótki czas na 

przygotowanie się do tego. 

· Duża część organizacji, które wcześniej świadczyły poradnictwo prawne i obywatelskie 

nie znalazła się jednak wśród prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, co 

może spowodować poważne problemy w kontynuacji świadczenia przez nie usług 

poradniczych.  

· Z drugiej strony w systemie pojawiło się sporo organizacji nie mających dużych 

doświadczeń w prowadzeniu poradnictwa prawnego, co z kolei może skutkować 

obniżeniem jakości usług świadczonych przez prowadzone przez nie punkty. 

· W dużej mierze wpływ na wybór organizacji prowadzących punkty miał sposób jego 

przeprowadzenia, a zwłaszcza kryteria oceny ofert składanych przez organizacje. 

Wydaje się, że w wielu przypadkach te kryteria nie były użyteczne. 

· Szczególnie kontrowersyjnym na gruncie Ustawy kryterium, które stosowane było dość 

powszechnie przy wyborze organizacji był wymóg wkładu własnego organizacji. 

Zastosowanie tego kryterium mogło także skutkować wyborem organizacji o 

niewielkim doświadczeniu w świadczeniu porad prawnych,  za to dysponujących 

odpowiednim wkładem własnym.  

 

Dalsze działania monitoringowe ISP 

· Użyteczne wydaje się dotychczasowe konfrontowanie danych Ministerstwa 

Sprawiedliwości, które w miarę upływu czasu powinny być pełniejsze, z informacjami 
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pozyskiwanymi z powiatów. Daje to pełniejszy obraz działania systemu i roli 

organizacji pozarządowych w jego funkcjonowaniu. 

· Warto także w szerszej niż dotychczas skali pozyskać informacje i opinie od organizacji 

pozarządowych prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym celu 

posłużymy się ankietą skierowaną do prowadzących punkty organizacji. 

· W oparciu o informacje z powiatów i organizacji pozarządowych należałoby podjąć 

próbę weryfikacji liczby osób korzystających z punktów i liczby udzielonych im 

świadczeń. Niestety obecnie nie jest do końca jasne, co dokumentują dane zbierane 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bowiem nie określa tego precyzyjnie wspomniane 

wcześniej rozporządzenie dotyczące sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Nie do końca wiadomo, czy dokumentowane w karcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej są udzielane usługi, czy też osoby, które z tych usług skorzystały. A 

liczby usług i osób z nich korzystających mogą być różne, bo ta sama osoba mogła 

korzystać z kilku usług. Samo Ministerstwo posługuje się pojęciem porady, które nie 

pojawia się w Ustawie i nie jest w pełni adekwatne do zakresu świadczonej pomocy 

prawnej. Najlepszy dowodem tej niejasności jest to, że prezentując dane dotyczące 

osób, które skorzystały z usług punktów, Ministerstwo robi następujące zastrzeżenie: „ 

W I kwartale 2016 r. 48 478 osób wyraziło zgodę na ujawnienie dotyczących ich 

danych zbiorczych. Przyjmując, że jedna porada była udzielona jednej osobie 

stanowi to 48,97% osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej. Oznacza to, 

że samo Ministerstwo nie ma pewności czy w przekazanych danych mowa jest o liczbie 

usług czy liczbie osób, które z nich skorzystały. 

· W informacjach pozyskiwanych z powiatów i od organizacji prowadzących punkty 

warto byłoby także uwzględnić (jeżeli okaże się to możliwe): 

- liczbę osób, które przychodzą do punktów po pomoc, ale jej nie uzyskują ze 

względu na brak uprawnień, 

- podstawowe informacje dotyczących jakości świadczonych usług, 

- informacje dotyczące podejmowanych przez organizacje działań informacyjno-

promocyjnych, 

- kosztów dodatkowych związanych z działalnością punktów ponoszonych przez 

samorządy powiatowe i organizacje pozarządowe, a także źródeł ich 

finansowania w przypadku kosztów po stronie organizacji. 
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· Wskazane byłoby także poszukanie odpowiedzi na istotne wątpliwości i 

zweryfikowanie hipotez, które sformułowane zostały we wnioskach do niniejszego 

raportu.  

· Warto również w monitoringu uwzględnić wyniki innych badań i analiz dotyczących 

nieodpłatnej pomocy prawnej, jeżeli takowe będą się pojawiać. 

 

Tomasz Schimanek 

Warszawa, lipiec 2016 r. 
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