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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
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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,
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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
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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

Pod staw owe pro blemy w dos têpie oby wat eli do po mocy praw nej... 107

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 -
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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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