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Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej skutków wdrażania ustawy                

o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

 

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. 

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 
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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, 

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), 
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 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:  

 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:  
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 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.: 

 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, 
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 zmniejszenie liczby punktów, które są zbyt gęsto zlokalizowane, 

 zwiększenie puli godzin przeznaczonych na porady. 

 

Opracował: Tomasz Schimanek 

16 maja 2016 r. 

 

 

 

 

 

 


