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Program „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – realizowany przez Instytut Spraw Publicznych od 2002 roku – działał między innymi na rzecz systemowego poszerzania dostępu obywateli
do pomocy prawnej. W tym celu w 2005 roku powołano niezależne gremium opiniotwórcze – Radę Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”, która opiniowała akty prawne, zlecała opracowanie analiz i ekspertyz oraz
projektów wdrażających wybrane rozwiązania modelowe, organizowała
seminaria o charakterze debat publicznych. Idea przewodnia – „poszerzanie dostępu obywateli do pomocy prawnej” – była w Programie „Obywatel i Prawo” traktowana szeroko, podejmowaliśmy bowiem zarówno dość
specjalistyczne zagadnienia, związane na przykład z reformą zawodów
prawniczych, jak i kwestie, którymi jest zainteresowany każdy świadomy
obywatel, między innymi komunikację sądów z obywatelami.
Najważniejsze wątki pojawiające się w pracach Rady Ekspertów są
wypunktowane jako kolejne części niniejszej publikacji, stanowią także
kanwę zamieszczonych w niej opracowań – analiz powstałych specjalnie
z myślą o tym wydawnictwie, wcześniej niedrukowanych, wybranych ekspertyz zleconych przez Radę Ekspertów oraz aktualnych wywiadów, które
podsumowują daną problematykę, rzucając jednak niekiedy nowe światło
na poruszane tematy.
Do Rady Ekspertów zapraszaliśmy specjalistów z trzeciego sektora,
naukowców, reprezentantów korporacji zrzeszających prawników, przedstawicieli administracji publicznej i dziennikarzy. Odzwierciedleniem zróżnicowanego składu Rady Ekspertów były organizowane przez nią debaty
publiczne, które gromadziły różne środowiska zainteresowane aktywnością na polu poszerzenia dostępu do pomocy prawnej. Zróżnicowanie
to umożliwiało ponadto wymianę doświadczeń, wysłuchanie stanowisk
poszczególnych stron i ich zbliżenie. Znaczenia takiego dialogu nie można przecenić, z pewnością więc wciąż istnieje potrzeba jego kontynuacji.
Mamy nadzieję, że po zakończeniu naszego programu taka międzysektorowa debata zostanie podjęta przez inne podmioty, przede wszystkim
przez administrację publiczną.
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O tym, że dialog taki jest niezbędny, jego brak wpływa bowiem negatywnie na kształt reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości, pisze
w rozdziale O potrzebie dialogu w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości
sędzia Jacek Czaja. Autor szczegółowo omawia podjęte w ostatnich latach
reformy, wskazując utracone szanse i brak całościowego podejścia do niektórych tematów, kluczowych dla właściwego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Takie podejście administracji publicznej do reform musi
w ostateczności negatywnie wpływać na docelowy kształt wymiaru sprawiedliwości, nie służy również poprawie jego obecnej efektywności.
O tym, jak bardzo ważne jest rozwijanie różnych kanałów komunikacji między władzą a obywatelami – nie tylko na poziomie lokalnym czy
w ramach konsultacji gotowych aktów prawnych i rozwiązań – świadczą
pośrednio badania społecznego postrzegania instytucji wymiaru sprawiedliwości. Ich wyniki są alarmujące. Negatywną ocenę funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości deklarowało w grudniu 2012 roku 61% badanych
Polaków1 – tendencja ta jest zresztą rosnąca, ponieważ działalność wymiaru sprawiedliwości jest coraz gorzej oceniana przez społeczeństwo2.
Tematyką refom na szczeblu centralnym Rada Ekspertów zajmowała
się przede wszystkim w obszarach, w których zmiany w wymiarze sprawiedliwości mogły mieć bezpośredni wpływ na poszerzenie dostępu obywateli do pomocy prawnej. Podstawowym problemem, nierozwiązanym
do dziś, była kwestia udostępnienia przez państwo obywatelom bezpłatnych pozasądowych porad i informacji prawnych. Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie rozwijało się w Polsce przez ostatnie lata oddolnie, przede wszystkim w wyniku inicjatyw organizacji pozarządowych.
Szerzej o samym poradnictwie w Polsce i refleksji nad zmianami systemowymi w zakresie pomocy prawnej pisze w rozdziale Co poza systemem
sądowym? O poradnictwie prawnym i obywatelskim w Polsce Tomasz
Schimanek. Analiza jest podsumowaniem nie tylko doświadczeń Programu „Obywatel i Prawo”, ale także całościowych badań empirycznych poradnictwa, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych.
O roli poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce dyskutowano we wrześniu 2014 roku podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych na Uniwersytecie Warszawskim. W debacie, której zapis publikujemy w kolejnym
1 O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2013 roku, s. 15.
2 Ibidem.
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rozdziale niniejszej publikacji, wzięli udział Ija Ostrowska i Filip Czernicki, prezesi dwóch polskich organizacji sieciowych zajmujących się poradnictwem, i Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych.
Dyskusja – poprowadzona przez Marka Rymszę, redaktora naczelnego
kwartalnika „Trzeci Sektor” – rzuciła nieco inne światło na problematykę
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wydobywając często pomijany
w debatach aspekt szeroko pojętej edukacji obywatelskiej.
O tym, jak ważna – i wciąż niedoceniana – jest edukacja prawna i obywatelska dla kształtowania postaw młodych obywateli, w tym przyszłych
prawników, mówi profesor Monika Płatek, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, w rozmowie z Filipem Pazderskim z Instytutu Spraw Publicznych. Profesor Monika Płatek była pierwszą osobą, która
przeszczepiła na polski grunt ideę street law, czyli metodę praktycznego
nauczania prawa przez interakcję, stosowaną z powodzeniem w Stanach
Zjednoczonych od lat siedemdziesiątych XX wieku. Oprócz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej takiej formy nauczania prawa podejmują
się obecnie przede wszystkim studenckie poradnie prawne, w których
studenci prawa uczą podstaw prawa uczniów szkół średnich.
Ekspertyza Michała Araszkiewicza Nowe technologie a dostęp do
prawa omawia konkretne przykłady, które pokazują, w jaki sposób nowe
technologie są szansą na upowszechnienie bezpłatnej pomocy prawnej.
Jak wynika z najnowszych badań z cyklu „Diagnoza Społeczna”, w 2013 roku komputerem posługiwało się 65% obywateli, a 64% deklarowało dostęp do Internetu3. Upowszechnia się korzystanie z urządzeń mobilnych
– badanie przeprowadzone przez TNS Polska w 2014 roku pokazało, że
44% Polaków używa smartfonów4. Istnienie zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne z obszaru poradnictwa potwierdzają między innymi
wyniki badań zrealizowanych dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
w 2012 roku, w których dostęp do informacji i porad o prawach konsumenta w Internecie jako ważną potrzebę zadeklarowało blisko 90% respondentów5.
3 Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013 – http://www.diagnoza.com [dostęp: 23 września 2014 roku].
4 Jak się przewiduje, w 2015 roku odsetek ten wzrośnie aż do 60% (por. Marketing mobilny
w Polsce 2013/2014, s. 38 – http://jestem.mobi/2014/02/nowy-raport-marketing-mobilny-w-polsce-2013-2014 [dostęp: 23 września 2014 roku]).
5 E-administracja w oczach internautów – 2012. Prezentacja wyników badania zleconego przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, październik 2012 roku – https://mac.gov.pl/ﬁles/
wp-content/uploads/2011/12/e-administracja-w-oczach-interneutow-2012.pdf [dostęp: 23 września 2014 roku].
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PRAWNICY PRO PUBLICO BONO to następna część niniejszej publikacji i jednocześnie kolejny temat podejmowany w Programie „Obywatel
i Prawo”. Praca pro bono prawników to bardzo ważna część kultury nie
tylko prawnej, ale także obywatelskiej, która stała się widoczna w ciągu
kilkunastu lat rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.
Prawnicy angażują się w udzielanie nieodpłatnych porad albo w ramach
akcji organizowanych przez korporacje prawnicze, albo czynią to akcyjnie,
w związku z wystąpieniem na przykład klęski żywiołowej, współpracują
jednak również z organizacjami społecznymi. Jak się wydaje, obecny model działania pro publico bono w Polsce nie tylko jest tworzony na wzór
innych krajów rozwiniętej gospodarki rynkowej, ale także sięga do społecznikowskich, przedwojennych korzeni adwokata i radcy prawnego jako
zawodów zaufania społecznego. O tym, jak bardzo tego zaufania brakuje
współcześnie i jak mocno uległ korozji prestiż zawodów prawniczych,
mówią wyniki różnych badań. Niezależnie od tego, jak wygląda rzeczywistość, nie można nie brać pod uwagę – wyłaniającego się z tych badań
– wizerunku prawnika w oczach jego potencjalnych klientów. Pozytywną
opinię o polskich prawnikach w 2008 roku miało tylko 31% respondentów,
30% badanych deklarowało opinię negatywną. Uzasadniając swoją negatywną opinię o prawnikach, ankietowani wymieniają następujące przyczyny: pazerność na pieniądze (46%), niewrażliwość na krzywdę ludzką (36%),
niedostępność (26%), wysokie ceny usług (25%). Z kolei uzasadnieniem pozytywnej opinii o prawnikach są dla respondentów przede wszystkim ich
kompetencje – tak uważa 66% badanych6.
Rozmowa z Filipem Czernickim, prezesem Fundacji Uniwersyteckich
Poradni Prawnych, przybliża zagadnienie pracy pro bono prawników. Filip
Czernicki wspomina początki tego zjawiska przy okazji refleksji nad działalnością studenckich poradni prawnych i Centrum Pro Bono – podmiotów
współpracujących z prawnikami właśnie na zasadzie wolontariatu.
Kwestię mediacji – wciąż niewykorzystanego instrumentu rozwiązywania sporów – podnosi Maciej Folta w rozdziale Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce. Opracowanie to powstało na podstawie wywiadów z wybitnymi ekspertami w dziedzinie mediacji, od lat
zaangażowanymi w jej propagowanie. Autor analizuje także teoretyczne

6 Badanie TNS OBOP, grudzień 2008 roku; Biała Księga 2008–2010, Krajowa Izba Radców Prawnych, Warszaw 2011, s. 17–18.
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podstawy ewentualnego wprowadzenia obowiązkowej mediacji, podaje
również przykłady rozwiązań zagranicznych.
Profesor Ewę Łętowską, wybitną prawniczkę i autorytet, poprosiliśmy
o refleksje na temat funkcjonowania prawa w Polsce i jego roli wobec
obywateli.
W 2008 roku 84% respondentów zgadzało się z opinią, że: „Bogaty zawsze się wybroni przed sądem, ponieważ stać go na najlepszych adwokatów lub sowite łapówki”, 68% zaś – że: „System sprawiedliwości nie jest
sprawiedliwy: faworyzuje uprzywilejowanych sprawców przestępstw,
a gnębi pokrzywdzonych”7. Trudno uzasadnić te wyniki wyłącznie nieefektywnym funkcjonowaniem sądownictwa. Być może wskazują one raczej
brak zaufania do państwa i jego instytucji oraz negatywną ocenę zasady
sprawiedliwości społecznej realizowanej przez państwo, w tym organy
sądownictwa. Z pewnością pokazują one jednak duży poziom frustracji
społecznej związanej z pojęciem sprawiedliwości realizowanej przez sądy.
Sami sędziowie – wobec głośnych i dyskusyjnych wyroków, omawianych szeroko w mediach – chętnie powołują się na zmienną i doraźną postawę opinii publicznej, przypominając, że w kwestii orzekania stosują po
prostu prawo, kierując się przepisami i swoim sumieniem8. Trudno jednak
zaprzeczyć, że to samo prawo można stosować w różny sposób, z kolei
zachowawcza postawa sądów w orzekaniu czy niezrozumiałe dla stron
i opinii publicznej uzasadnienia wyroków nie sprzyjają postrzeganiu wymiaru sprawiedliwości jako strażnika ładu społecznego.
* * *
Na zakończenie podsumowania działań systemowych Programu „Obywatel i Prawo” trzeba przypomnieć, że od lat nie tylko apelowaliśmy za
jego pośrednictwem o wprowadzenie ustawy, która regulowałaby kwestię pomocy pozasądowej dla obywateli, ale zwracaliśmy także uwagę
na szczególne znaczenie organizacji społecznych w udzielaniu pomocy
prawnej obywatelom, postulując uwzględnienie tego w przepisach prawnych. Program „Obywatel i Prawo” powstał w celu wspierania organizacji
pozarządowych udzielających porad prawnych i obywatelskich, mieliśmy
więc okazję przez dwanaście lat obserwować, jak one funkcjonują – komu
7 Biała Księga 2008–2010, op. cit., s. 15–16.
8 Por. na przykład: B. Zawisza, Dobroć w granicach prawa, „Gazeta Wyborcza”, 30 września 2014 roku.
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i w jaki sposób pomagają oraz kto udziela porad za ich pośrednictwem.
Organizacji poradniczych nie wyręczą ani kancelarie adwokackie i radcowskie, ani ogólnopolskie infolinie. Wynika to nie tylko ze specyfiki grup
społecznych, które korzystają z porad organizacji, ale przede wszystkim
ze względu na ich szczególne umiejscowienie w społeczeństwie. Działając w społecznościach lokalnych, są one – w przeciwieństwie do administracji – najbliżej ludzi i ich problemów, nie są także stroną sporu obywatela z instytucją, który to spór często może być bezpośrednią przyczyną
zwrócenia się o pomoc prawną do niezależnej organizacji. Ponadto mają
doświadczenie w pracy z klientami, którzy nie potrafią sformułować swojego problemu w języku prawnym w sytuacji, kiedy porada prawnika jest
dopiero kolejnym etapem pomocy. Są także niezastąpione w działaniach
edukacyjnych i aktywizujących obywateli, nieświadomych swoich praw
i obowiązków.
Doświadczenia innych krajów, na przykład Wielkiej Brytanii czy Holandii, przynoszą niezwykle pożyteczne i funkcjonalne rozwiązania systemowe, w których poradnictwo obywatelskie jest komplementarne wobec
poradnictwa stricte prawnego, porad udzielają zaś nie tylko prawnicy, ale
także odpowiednio przygotowani nieprawnicy. Z większością organizacji
społecznych współpracują zresztą także prawnicy – i ci dopiero po aplikacjach, i ci już na emeryturze, często na zasadzie pro bono. Badania Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone w 2012 roku potwierdzają,
że kapitał ludzki jest kompetentnym, doświadczonym i dlatego ważnym
zasobem poradnictwa prowadzonego przez instytucje niepubliczne9.
Nie należy także pomijać organizacji specjalizujących się w określonej
problematyce prawnej – przede wszystkim działających na rzecz określonych grup, których problemy wymagają zarówno prawnej porady specjalistycznej, jak i porady uzupełniającej pomoc prawną. Najlepiej wyjaśnić
to na przykładzie organizacji, która specjalizuje się w tematyce kobiet. Nie
ma odrębnego „prawa kobiet”, ale prawnicy pracujący w takiej organizacji
– dzięki swojej praktyce – stosują przepisy prawa ważne właśnie w rozwiązywaniu problemów kobiet, jednocześnie zaś znają i rozumieją wymiar społeczny i psychologiczny różnych sytuacji: przemocy (fizycznej, psychicznej,
ekonomicznej), dyskryminacji, stalkingu, chorób, bezrobocia, alimentów,
władzy rodzicielskiej, podziału majątku, problemów karnych kobiet.
9 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, red. A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
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Działalność poradnicza organizacji społecznych wymaga środków
na podstawową infrastrukturę: sprzęt, lokal, dostęp do oprogramowania prawniczego i literatury prawniczej, dokształcanie. Ich sytuacja jest
pod tym względem znacznie trudniejsza niż podmiotów publicznych czy
prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie ani samorządy, ani
instytucje państwowe nie przeznaczają żadnych środków na dofinansowanie organizacji społecznych w zakresie udzielania porad prawnych.
Sytuacja ta powinna dziwić, kiedy bowiem sięgniemy do wyników badań,
wyłoni się wówczas obraz społecznych organizacji poradniczych jako
propozycji komplementarnej wobec oferty usług proponowanych przez
kancelarie prawne czy instytucje publiczne10.
Piszę te słowa już po przedstawieniu przez ministra sprawiedliwości na
posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 6 listopada 2014 roku założeń do projektu ustawy, która ma zapewnić powszechny
dostęp do pomocy prawnej. Dla środowiska organizacji pozarządowych
i studenckich poradni prawnych, a także dla potencjalnych beneficjentów
pomocy, założenia te są niepokojące. Jako źródło konsultacji z organizacjami pozarządowymi minister sprawiedliwości przywołał jeden dokument
– Zieloną Księgę powstałą w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – co oznacza, że nie wzięto pod uwagę na przykład badań empirycznych oraz ekspertyz i analiz przegotowanych przez ekspertów poradnictwa prawnego w projekcie dedykowanym rozwiązaniom systemowym11.
Niedobrze wróży to planowanej ustawie, wpisując się w złą praktykę stanowienia prawa, która pomija konsultacje ekspertów z danej dziedziny,
zanim akt prawny trafi w ręce specjalistów od legislacji. W rezultacie
można powiedzieć, że model bezpłatnego poradnictwa, jaki wyłania się
z założeń, nie zaspokoi ani potrzeb potencjalnych beneficjentów, ani nie
pozwoli na realne i efektywne włączenie do niego podmiotów, które mają
duże doświadczenie w jego prowadzeniu.
Minister Cezary Grabarczyk, rozpoczynając wystąpienie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, stwierdził, że
„państwo musi zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do wysokiej jakości usługi prawniczej”. O konieczności takiego podejścia mówią jednak nie
tylko Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy akty prawa europejskie10 Ibidem.
11 Projekt systemowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Opracowanie kompleksowych
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, rozpoczęty
w 2011 roku. Dorobek projektu znajduje się na stronie internetowej: http://www.ppio.eu.
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go. Od niedawna na szeroki dostęp do usług publicznych zwracają uwagę
również ekonomiści, uznając go za środek znoszenia szkodliwych dla gospodarki nierówności ekonomicznych. W Polsce, kraju niedoborów, politycy skwapliwie liczą koszty wszystkich innowacji służących podnoszeniu
jakości życia obywateli. Nikt jednak nie szacuje długofalowych kosztów
zaniechania pewnych działań, które przypuszczalnie pojawią się jako konsekwencje braku reform na rzecz poprawy sytuacji w takich dziedzinach,
jak właśnie powszechny dostęp do przedsądowych porad prawnych.
System demokratyczny wymaga podnoszenia kultury prawnej i obywatelskiej: wyborców, pracowników, pracodawców, konsumentów, osób
korzystających ze służby zdrowia, ubezpieczonych, urzędników i innych.
Wprowadzenie ogólnodostępnego pozasądowego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest szansą na powszechne zwiększenie poziomu tej
kultury oraz wzrost poczucia sprawstwa obywateli i ich obywatelskiej aktywności. Leży to w interesie nie tylko społeczeństwa, ale także państwa.
Twórcy badania z cyklu „Diagnoza Społeczna” od lat zwracają uwagę na
niskie wskaźniki uczestnictwa Polaków w społeczeństwie obywatelskim
i problemy Polski w spełnianiu podstawowych kryteriów społeczeństwa
obywatelskiego12. Ćwierć wieku funkcjonowania państwa demokratycznego nie poprawiło sytuacji w tym zakresie. Zmiany, jakie następują
w postrzeganiu wzajemnych zobowiązań państwa i obywatela, mogą
świadczyć o pewnym słabnięciu postaw proobywatelskich. W ostatnich
kilkunastu latach mniej wyraźne staje się przekonanie badanych, że takie
zachowania, jak płacenie podatków czy udział w wyborach i referendach,
należą do obywatelskich powinności. Wynika to, być może, z poczucia,
że państwo nie realizuje zadowalająco swoich zobowiązań wobec obywateli13.
Pytanie, które z pewnością powinien zadać sobie rząd, wprowadzając
nową ustawę regulującą zasady dostępności pomocy pozasądowej obywatelom niemogącym obecnie z niej skorzystać, dotyczy tego, czy ustawa w planowanym kształcie nie zostanie odebrana przez społeczeństwo
jako rozwiązanie fasadowe, nieuwzględniające rzeczywistych ludzkich
potrzeb. Zamiast bowiem przyczynić się do budowy obywatelskości, może

12 Por. raporty z badań z cyklu „Diagnoza Społeczna”, dostępne na stronie interentowej:
http://www.diagnoza.com.
13 Powinności państwa wobec obywatela i obywatela wobec państwa. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, lipiec 2013 roku, s. 7–8.
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pogłębić w społeczeństwie rozdźwięk między powinnościami państwa
a potrzebami obywateli.
* * *
Niniejsza publikacja jest ostatnim już wydawnictwem Programu
„Obywatel i Prawo”. Dziękując wszystkim za współpracę, pragnę wyrazić
nadzieję, że zarówno Instytut Spraw Publicznych, jak i ja osobiście spotkamy się z czytelnikami przy innych inicjatywach na rzecz poradnictwa
prawnego i obywatelskiego.
Całościowe podsumowanie działań Programu „Obywatel i Prawo” znajduje się na stronie internetowej: http://www.obywateliprawo.pl. Mimo
zakończenia programu, wciąż będziemy zamieszczać tam aktualności
związane z poradnictwem prawnym i obywatelskim oraz organizacjami
poradniczymi.
Agata Winiarska
Koordynator Programu „Obywatel i Prawo”
Instytut Spraw Publicznych
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REFORMA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Materiały na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, powstałe
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/32/reforma-wymiaru-sprawiedliwosci
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O potrzebie dialogu w reformowaniu i sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości

I
Nie jest, niestety, zaskoczeniem, że potrzeba dialogu między władzą
sądowniczą a użytkownikami wymiaru sprawiedliwości nie została dotychczas dostrzeżona przez obie strony. Sędziowie, pełniący nawet najwyższe funkcje w państwie, często nie wyciągają wniosków z tego, że wymiar sprawiedliwości ma do spełnienia – poza odgrywaniem roli strażnika
przestrzegania praw i wolności obywatela – właściwie usługowe funkcje
wobec społeczeństwa. Powinno to inspirować środowisko sędziowskie
do zidentyfikowania oczekiwań społecznych wobec władzy sądowniczej,
które należałoby potraktować ze zrozumieniem, poszukując recepty na
realizację – w miarę możliwości – słusznych postulatów. Tak się jednak
nie dzieje. Wina nie leży wyłącznie po stronie sędziów, społeczeństwo
bowiem nie doczekało się takiej swojej reprezentacji – przede wszystkim
wśród organizacji pozarządowych, samorządów zawodowych czy choćby
parlamentarzystów – która miałaby zdolność do rozpoznawania w horyzoncie szerszym niż przeciętny problemów w relacji „władza sądownicza
– obywatel”, a także mogłaby się upomnieć o realizację słusznych postulatów obywatelskich. Chodzi w istocie o to, aby w partnerskim i rzeczowym
dialogu pokonać przeszkody tradycyjnego dyskursu o funkcjonowaniu
wymiaru sprawiedliwości, zwykle ograniczającego się do omówienia
znanych od lat problemów, niekoniecznie najistotniejszych. Jako przykład warto wskazać najczęściej chyba poruszany problem sądownictwa,
mianowicie przewlekłość postępowań sądowych, które to zjawisko, choć
niezwykle istotne – czego nikt nie kwestionuje – ma jednak charakter
wtórny. Przewlekłość postępowań jest bowiem konsekwencją nieefektywności wymiaru sprawiedliwości, to zaś jest pochodną jego modelu i tego,
jak ten model funkcjonuje w praktyce. Niestety, nawet najlepsi sędziowie
ugną się pod ciężarem niefunkcjonalnego modelu.
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Prawdziwym wyzwaniem jest więc określenie, jak ma wyglądać nowoczesny wymiar sprawiedliwości w Polsce, odpowiadający potrzebom
i oczekiwaniom obywateli w XXI wieku, przy założeniu, że jego model powinien być rozsądnie zaprojektowany, aby gwarantować jego stabilność
w długiej perspektywie. Należy więc przerwać stale powracającą i jałową
dyskusję o wpływie na funkcjonowanie sądownictwa zjawiska nadprodukcji (inflacji) prawa. W tej sprawie diagnoza została już postawiona
i jest powszechnie wiadome, że w Polsce nadprodukcja prawa – o często
złej jakości – jest zjawiskiem nagminnym. Każdy, kto uważnie obserwuje
wymiar sprawiedliwości, wie jednak, że przecież nie nadprodukcja prawa
jest główną przyczyną niesprawności wymiaru sprawiedliwości. Wyniki
obywatelskiego monitoringu pracy sądów wskazują bowiem wiele nieprawidłowości, które leżą po stronie samego sądownictwa lub wynikają z nie
zawsze rzetelnego działania uczestników postępowań1.
Zła jakość stanowionego prawa to – jak wyżej wspomniano – tylko
jeden z wielu problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale stale i wyraźnie eksponowany przez środowiska prawnicze. Można nawet
odnieść wrażenie, że gdyby prawo w Polsce tworzono lepiej, to wymiar
sprawiedliwości sam by się uporał z innymi problemami. Podkreślając ten
wątek w dyskusjach o reformie, sędziowie okopują się na swoich pozycjach, wskazując, że winny niesprawnego sądownictwa jest nieodpowiedzialny ustawodawca wraz z rządem, oni zaś w tej sytuacji i tak robią, co
tylko mogą.
Niezależnie od błędów popełnianych przez władzę ustawodawczą
i wykonawczą, trzeba zauważyć, że przyjęty przez środowisko sędziowskie sposób obrony przed krytyką – często dotyczącą kwestii fundamentalnych, jak odejście od etosu służby publicznej – nie jest właściwy, używane argumenty nie znajdują zaś zrozumienia w opinii publicznej. Składa
się na to wiele powodów, przy czym do najważniejszych wcale nie należy
powierzchowne podejście mediów, jak chcieliby sami sędziowie. Owszem,
media – co jest zjawiskiem znanym od lat – podgrzewają atmosferę wokół sądownictwa, eksponując ewidentne błędy sędziów i pomijając to,
co nie jest medialne, a więc codzienną pracę wymiaru sprawiedliwości.
Jednocześnie jednak – i jest to oczywista refleksja – wymiar sprawiedliwości podlega takim samym zasadom oceny przez media, jakim podlegają
1 Por. na przykład: Obywatelski Monitoring Sądów 2013/2014. Raport z realizacji projektu,
red. B. Pilitowski, S. Burdziej, Fundacja Court Watch Polska, Toruń 2014 – http://courtwatch.pl/wp-content/uploads/FCWP2014_raport.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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wszystkie środowiska, którymi media się interesują z różnych powodów.
Takie są reguły stosowane przez wolne media i nie ma sensu ich kwestionować czy zwalczać lub je ignorować, niezależnie od tego, że mogą być dla
osób znających się na rzeczy irytujące, a same oceny – niesprawiedliwe.
Trzeba się pogodzić z tym, że choć poważne błędy popełniane przez sędziów stanowią margines (są zresztą z reguły korygowane przez wyższą instancję), to przede wszystkim one interesują media, ponieważ przyciągają
uwagę opinii publicznej, co znacznie trudniej osiągnąć w relacji z procesu,
w którym wszystko odbyło się zgodnie z regułami, a żadna z osób uczestniczących w postępowaniu nie była osobą publiczną. Niestety, nagłaśniane
błędy i pomyłki sędziów mocno nadwerężają autorytet trzeciej władzy, nie
mówiąc o tym, że mogą być dotkliwe dla osób zainteresowanych.
Jest przy tym istotne, że – wbrew popularnej opinii, rozpowszechnionej także w środowisku sędziowskim – społeczeństwo nie wyrabia sobie
zdania o władzy sądowniczej jedynie na podstawie negatywnych przykładów nagłaśnianych przez media. Jakkolwiek bowiem medialny obraz
wymiaru sprawiedliwości ma duży wpływ na ocenę jego funkcjonowania,
to równie ważne jest doświadczenie przeciętnego obywatela, związane
z bezpośrednimi kontaktami z wymiarem sprawiedliwości w zwykłych
sprawach osobistych2. Jest swoistym paradoksem, że mimo krytycznej
oceny sprawności funkcjonowania sądownictwa, cieszy się ono i tak stosunkowo wysokim poziomem zaufania, na co nawet – jak się wydaje – nie
ma wpływu obraz wymiaru sprawiedliwości przedstawiany w mediach3.
Być może jednak jest to konsekwencja uznania apolityczności sędziów, co
nie ma związku z oceną rzetelności wykonywania przez nich obowiązków.
Interesujące jest na przykład to, że Polacy wyżej oceniają instytucje sądowe europejskie lub międzynarodowe niż krajowe. Z kolei wśród instytucji
polskiego wymiaru sprawiedliwości najwyższą ocenę uzyskują te, które
zajmują w hierarchii miejsce najwyższe – z którymi jednocześnie badani
mają najmniejszy kontakt i najrzadsze doświadczenia – oraz takie, które
w ustrojowym systemie władzy zajmują pozycję kontrolną, na przykład
Trybunał Konstytucyjny4.

2 Por. na przykład: G. Skąpska, G. Bryda, Apolityczność czy sprawiedliwość proceduralna? Zaufanie do sądowego wymiaru sprawiedliwości na tle innych instytucji publicznych w Polsce, „Studia
Socjologiczne” 2013, nr 1, s. 82.
3 Ibidem, s. 92.
4 Ibidem, s. 90.
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Badania ankietowe dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce od lat nie pozostawiają wątpliwości – wizerunek sądownictwa nie jest dobry. Do jego głównych mankamentów obywatele zaliczają: opieszałe działanie sądów, zbyt skomplikowane procedury, wysokie
koszty postępowania sądowego i niesprawiedliwe wyroki. Społeczeństwo
uważa także, że sądownictwo stale wymaga zmian5. Przytoczone wyniki
badań pokazują jedynie, jak przeciętny obywatel ocenia wymiar sprawiedliwości w Polsce. Zestawienie tych wyników z danymi statystycznymi obrazującymi funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości (co
wydaje się zabiegiem oczywistym, jakkolwiek dokonywanym rzadko i wybiórczo), prowadzi jednak do wniosku, że polski wymiar sprawiedliwości
nie tylko jest źle oceniany przez obywateli, ale także ocena ta w znacznej
mierze jest zasadna.
Pozostaje wciąż kwestią otwartą, jak rozkłada się odpowiedzialność za
brak skutecznych reform wymiaru sprawiedliwości oraz jakie były – i są
nadal – słabe punkty podejmowanych działań. Głównym celem niniejszej
analizy jest omówienie tych mankamentów procesu zmieniania wymiaru
sprawiedliwości, które są przede wszystkim wynikiem braku dialogu – zarówno między wymiarem sprawiedliwości i jego użytkownikami (także potencjalnymi), jak i między twórcami projektów zmian a społeczeństwem
oraz wewnątrz wymiaru sprawiedliwości.
Warto w tym miejscu zauważyć, że konsekwencje braku właściwego
dialogu we wskazanych płaszczyznach są co najmniej dwojakie. Z jednej
strony, utrzymywanie się stanu nieświadomości wymiaru sprawiedliwości
(zwłaszcza władzy sądowniczej) w zakresie potrzeby zmiany relacji między
tą władzą a obywatelami6, z drugiej zaś strony – planowanie strategicznych kierunków zmian wymiaru sprawiedliwości (przez różne ośrodki
inicjatywne) bez zbadania rzeczywistych potrzeb społecznych, często
„po omacku”, z poczuciem konieczności uchwalania nowych ustaw (jak
bowiem inaczej wyrazić wolę reformowania?), na podstawie założenia, że
reformator „wie lepiej”.

5 Jedynie 6% respondentów jest przeciwnego zdania – por. Badanie ankietowe użytkowników
systemu wymiaru sprawiedliwości przeprowadzone przez SMG/KRC Poland Media SA. Raport końcowy, Warszawa 2011.
6 Por. E. Łętowska, Niedomagająca legitymizacja trzeciej władzy, „Perspektywy wymiaru sprawiedliwości”, red. J. Ignaczewski (dodatek do „Monitora Prawniczego” 2010, nr 3), s. 30 i n.
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II
Nie można, niestety, oprzeć się wrażeniu, że jednym z istotnych negatywnych czynników w procesie reformowania wymiaru sprawiedliwości jest jego chaotyczne planowanie i wdrażanie, będące zaprzeczeniem
rzetelnego dialogu i niweczące – jakby przy okazji – dorobek ekspercki
z wcześniejszego okresu prac (o ile oczywiście zdołano coś zrobić).
Jak wskazano na wstępie, wysoce niesatysfakcjonujący poziom efektywności całego wymiaru sprawiedliwości ma oczywisty i bezpośredni
wpływ na przewlekłość postępowań sądowych. O skali tego zjawiska
świadczy to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że problem ten
ma w Polsce charakter systemowy – wymagający tym samym systemowych (niekoniecznie legislacyjnych) zmian w całym wymiarze sprawiedliwości. Polska corocznie przedstawia plan działań dotyczących wykonania
wyroków w sprawie przewlekłości postępowań sądowych, wskazując liczne inicjatywy „o charakterze inwestycyjnym i strukturalnym” (na przykład
zwiększenie nakładów na sądownictwo, wzrost zatrudnienia) oraz legislacyjne – „w celu przyspieszenia i usprawnienia postępowań sądowych”7.
Działania te najczęściej mają jednak charakter interwencyjny i nie są
spójne. Jest to skutek braku podejścia systemowego, co w konsekwencji
nie przekłada się ani na istotną poprawę w ograniczaniu zjawiska przewlekłości postępowań, ani – tym bardziej – na poprawę efektywności
funkcjonowania sądów.
O potrzebie wszechstronnej analizy efektywności wymiaru sprawiedliwości trzeba więc mówić, przede wszystkim jednak należy badać to
zjawisko i wyciągać wnioski, co wydaje się oczywiste, choć dotychczas
badania takie są jedynie w zalążku. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło systematyczne prowadzenie analiz dotyczących efektywności sądownictwa dopiero w 2006 roku8, z kolei w 2011 roku podjęło nawet próbę
zastosowania interdyscyplinarnego podejścia do badania efektywności,
powołując Radę do spraw efektywności wymiaru sprawiedliwości9. Do
zadań tego gremium miało należeć rekomendowanie ministrowi spra7 Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za
2013 r. – http://msz.gov.pl/resource/68a5442b-f7da-463b-83d0-6eeafc871f0a:JCR [dostęp:
4 listopada 2014 roku].
8 Od momentu powstania Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego, powołanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2006 roku, które zlikwidowano z dniem 1 marca 2012 roku.
9 W skład Rady do spraw efektywności wymiaru sprawiedliwości weszli zarówno eksperci
związani z wymiarem sprawiedliwości zawodowo, jak i osoby działające w organizacjach pozarządowych i autorytety z innych dziedzin nauki – por. http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/
news,3068,10,uroczystosc-inaugurujaca-dzialalnosc-rady-ds.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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wiedliwości ogólnych kierunków oraz koncepcji działań legislacyjnych
i organizacyjnych, zmierzających do modernizacji wymiaru sprawiedliwości w celu podniesienia jego jakości, w tym efektywności10. Do kompetencji Rady do spraw efektywności wymiaru sprawiedliwości należało
także zlecanie badań, których wyniki mogłyby posłużyć programowaniu
długookresowych działań modernizacyjnych. To jednak nie nastąpiło,
ponieważ kolejny minister sprawiedliwości rozwiązał radę, mając inną
wizję prac nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Realizując tę wizję, Ministerstwo Sprawiedliwości w połowie 2012 roku przeprowadziło
badanie ankietowe, a prezentacja jego wyników11 miała być wstępem do
prac nad strategią dla wymiaru sprawiedliwości, będąc przy tym „owocem nieustającego dialogu całego środowiska prawniczego”, co z kolei
miało prowadzić do wspólnego wypracowania rozwiązań i „wizji rozwoju
wymiaru sprawiedliwości”12. Stało się jednak inaczej, gdyż – mimo zapowiedzi – tak szeroko zakrojonych działań nie prowadzono, wizję rozwoju
wymiaru sprawiedliwości zastąpiła zaś strategia zupełnie innego rodzaju.

III
Na początku 2014 roku minister sprawiedliwości i prokurator generalny podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz
modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce13. Z zaprezentowanego
przy tej okazji dokumentu Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 można się dowiedzieć, że stanowi on „rezultat uzgodnień praktycznie wszystkich występujących w niej podmiotów i interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych reprezentujących
obywatelski punkt widzenia”14. Stwierdzenie, że strategia jest rezultatem
uzgodnień „praktycznie wszystkich” zainteresowanych, oznaczałoby, że
Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło wysiłek uzgodnienia zaproponowanych rozwiązań ze wszystkimi podmiotami występującymi w tym do-

10 Ibidem.
11 Badanie ankietowe – analiza zagadnień systemowych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/foto/2012/prezentacja---wstep-do-prac-nad-strategia-dla-wymiaru-sprawiedliwosci.pptx [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
12 Por.
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4318,10,wymiar-sprawiedliwosci-2020--spotkanie-z.html#prettyPhoto [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
13 Komunikat
Ministerstwa
Sprawiedliwości
–
por.
http://ms.gov.pl/pl/informacje/
news,5749,strategia-modernizacji-przestrzeni.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
14 Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 – http://
ms.gov.pl/pl/informacje/download,5749,1.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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kumencie, będącym rezultatem szerokiej współpracy i rozległych konsultacji. Działanie takie, co wynika choćby z przytoczonych wyżej wyników
badań, nie zostało jednak przeprowadzone.
Sama idea stworzenia strategii dla wymiaru sprawiedliwości jest interesująca i mieści się w nurcie działań ukierunkowanych na nowatorskie
podejście do reformowania wymiaru sprawiedliwości, które pojawiły się
w ostatnich latach w Europie. Warunkiem wyjściowym, pozwalającym
na przejście do kolejnego etapu tworzenia strategii, musi być jednak
uprzednie rzetelne zbadanie obszaru planowanych zmian. Z tego punktu
widzenia istotne wątpliwości budzi brak jakichkolwiek danych o przeprowadzonych na potrzeby tworzenia strategii badaniach „przestrzeni
sprawiedliwości”, nawet w tym tylko zakresie, którego strategia ta ma
dotyczyć. Jest słabością planowania strategicznego w polskim wymiarze
sprawiedliwości (nie tylko zresztą w tym obszarze), że wytycza się kierunki zmian w zasadzie w oderwaniu od badań empirycznych, najczęściej
realizując idee obecnego szefa resortu sprawiedliwości, kiedy jednak
dochodzi do zmiany na tym stanowisku, wówczas prace rozpoczyna się
od nowa. Skutek braku ciągłości jest widoczny także w wypadku Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020,
ponieważ na początkowym etapie jej przygotowywania zapowiedziano
podjęcie prac przez odpowiednie eksperckie zespoły problemowe, tak
się jednak nie stało, gdyż po zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości kierunek ten zarzucono, strategia jest zaś ostatecznie rezultatem
prac tak zwanego zespołu roboczego15. W ciągu więc zaledwie niespełna
trzech lat (2011–2014) aż trzykrotnie opracowywano model podejścia do
reformowania wymiaru sprawiedliwości (notabene tyle razy zmieniał się
minister sprawiedliwości). Nie należy przy tym zapominać, że w latach
2006–2007 ówczesny minister sprawiedliwości wdrożył jeszcze inny model działania, tworząc w swoim resorcie ponad siedemdziesiąt zespołów
problemowych, które miały za zadanie wypracowanie rozwiązań bardzo
wąsko określonych problemów.
Nawiązując jeszcze do Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020, trudno jest zrozumieć rzeczywistą rolę
tego dokumentu, stanowiącego – zgodnie z zamierzeniami autorów – ro-

15 W skład zespołu roboczego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralnego Zarządu Służby
Więziennej.
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dzaj policy paper dla działu administracji rządowej „sprawiedliwość”16,
którego założenia wypływają wprost z systemu strategii rządowych
(Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 203017, Strategia Rozwoju Kraju 202018, Strategia Sprawne Państwo19). Omawiana strategia nie jest
więc elementem systemu strategii rządowych, ale ma być jego pochodną,
rozwijającą postanowienia wynikające z systemu strategii na cały dział
„sprawiedliwość”. Skupiając się na tym wymiarze, należy stwierdzić , że
strategia ta nie jest przydatna w procesie wdrażania przyjętych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030 kierunków interwencji
dotyczących wymiaru sprawiedliwości – w celu stworzenia sprawnego
państwa jako modelu działania administracji publicznej20. Podobnie przedstawia się problem związku omawianej strategii ze Strategią Rozwoju Kraju 202021 i Strategią Sprawne Państwo22. Co więcej, Strategia modernizacji
przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 jest w pewnym zakresie niespójna z proponowanymi w strategiach rządowych kierunkami
interwencji23 i – co najważniejsze – nawet przyjmując jej wtórny charakter
16 Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020, op. cit., s. 12.
17 Por. https://mac.gov.pl/aktualnosci/jaka-ma-byc-polska-w-2030-r-dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
18 Por. http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
19 Por. https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf [dostęp:
4 listopada 2014 roku].
20 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 wyznacza w tym zakresie następujące
kierunki interwencji:
 Zwiększenie przejrzystości i operacyjnej efektywności oraz sprawności działania wymiaru
sprawiedliwości przez system pomiaru wyników oraz wprowadzenie centralnej bazy orzeczeń
sądowych.
 Nowy model prokuratury – jako profesjonalnego organu ścigania przestępstw, w tym także ograniczenie zasady legalizmu na rzecz zasady oportunizmu.
 Wprowadzenie dostępności orzeczeń sądowych online z zapewnieniem pełnej realizacji prawa
do prywatności i ochrony dóbr osobistych.
 Opracowanie metody zarządzania obciążeniami poszczególnych sądów i sędziów oraz skuteczna jej realizacja.
 Usprawnienie komunikowania się sądów z obywatelami przez dalsze udostępnianie informacji
w systemach online – stworzenie ujednoliconego portalu polskiego sądownictwa i likwidacja
różnic między portalami poszczególnych sądów (standaryzacja przekazywanych informacji).
21 Strategia Rozwoju Kraju 2020 zakłada: całościową reformę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (zmiana sposobu zarządzania sądami, zwiększenie efektywności współpracy oraz koordynacji
działań sądów powszechnych z innymi organami mającymi wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, usprawnienie procedur sądowych, sukcesywne zwiększanie dostępności do orzeczeń
sądowych, zwiększanie możliwości rozwiązywania sporów w formie pozasądowej z udziałem profesjonalnych pełnomocników), zmiany w działaniu zawodów prawniczych i modelu edukacji prawniczej,
pełną cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej
i usług prawniczych (s. 47).
22 Por. https://mac.gov.pl/ﬁles/wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf, s. 82–90.
23 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 przewiduje stworzenie nowego modelu
prokuratury jako profesjonalnego organu ścigania przestępstw, w tym także ograniczenie zasady
legalizmu na rzecz zasady oportunizmu (s. 121), z kolei Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 wskazuje dwa cele – poprawę jakości komunikacji z obywate-
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wobec tych strategii, nie przewidziano w niej wdrażania projektów badawczych w celu umożliwienia wyboru najwłaściwszych działań spośród
innych możliwych rozwiązań24, nie mówiąc już o badaniach interdyscyplinarnych – prowadzonych przy zastosowaniu różnych podejść metodologicznych – wychodzących poza archaiczne dziś schematy.
Jednocześnie z ogłoszeniem Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020 minister sprawiedliwości utworzył
Radę Społeczną do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni
Sprawiedliwości, do której zadań należy między innymi opracowywanie
rekomendacji działań i projektów aktów prawnych ukierunkowanych na
realizację Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na
lata 2014–2020 oraz opiniowanie zgłaszanych przez interesariuszy propozycji projektów do realizacji w ramach tej strategii25. W skład rady wchodzą
przedstawiciele uznanych organizacji pozarządowych, co zaś zaskakujące
– do udziału w pracach tego gremium nie zaproszono osób reprezentujących szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Ten instytucjonalnie
usankcjonowany brak dialogu między stroną opracowującą strategię,
przedstawicielami strony społecznej i szeroko rozumianymi odbiorcami
strategii jest rozwiązaniem niefortunnym, które nie tylko słusznie jest
przedmiotem krytyki ze strony środowisk wymiaru sprawiedliwości26, ale
przede wszystkim sprawi, że rozpoczęcie prac nad realizacją strategii nastąpi w sytuacji potencjalnego konfliktu, w takich warunkach zaś trudno
sobie wyobrazić współdziałanie przy wdrażaniu omawianego dokumentu.

IV
O braku wystarczającego dialogu wewnątrz wymiaru sprawiedliwości powiedziano już wiele27, choć jednak problem ten ma już swoją histolem i zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym, uznając, że do „mocnych
stron” prokuratury należą ustawowo określone relacje ze stronami procesowymi i innymi uczestnikami postępowania, a także szeroko określone zadania, wykraczające poza ściganie przestępczości,
w tym strzeżenie praworządności (załącznik nr 1).
24 Przykładem jest przemilczenie sposobu wdrażania działania 6.1.1 Strategii Sprawne Państwo
– „Działania organizacyjne zmierzające do ukształtowania racjonalnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa oraz do racjonalnego rozmieszczenia zasobów ludzkich”, czego nie można
rzetelnie przeprowadzić bez badań.
25 Por. http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/rada-ds-strategii/download,2748,1.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
26 Por. http://www.iustitia.pl/informacje/876-powolano-rade-spoleczna-ds-wdrazania-strategii-modernizacji-przestrzeni-sprawiedliwosci [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
27 L. Garlicki, E. Łętowska, M. Safjan, Quis iudicabit? – europejska wspólnota sędziów czy sędziowska wieża Babel? Zapis debaty, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 10, s. 4 i n.
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rię, to nie widać sygnałów zmiany postaw oponentów i prób znalezienia
rozwiązania. Co więcej, o ile publicznie dyskutuje się jeszcze o potrzebie
kompromisu między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym28
czy o braku właściwej reakcji na orzeczenia wydawane przez Europejski
Trybunał Praw Człowieka29, o tyle dialog między sądami judykacyjnie (hierarchicznie) podporządkowanymi jest stale w powijakach30. Nie chodzi
tutaj, rzecz jasna, o uzgadnianie między sądami i „ponad głowami stron”
rozstrzygnięć w konkretnych sprawach, ale o stały mechanizm wymiany
poglądów i określania wzajemnych oczekiwań, do czego nie potrzeba rozwiązań ustawowych, wystarczy bowiem jedynie dobra wola. Pozostaje
więc nadal kwestią otwartą właściwe ułożenie relacji między najwyższymi
sądami a Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka, co zapewne jest tylko kwestią czasu.
Inaczej przedstawia się ten problem w sądownictwie powszechnym
i administracyjnym, tutaj bowiem skala zadań radykalnie zwiększa ryzyko
błędów. Jednocześnie jednak ta właśnie skala powinna skłaniać do podjęcia na przykład zadania wypracowania strategii zarządzania sprawami,
określającej kolejność rozpoznawania spraw według jasno określonego
klucza, odchodząc od mechanicznego rozpoznawania według kolejności
wpływu, w zamian proponując obiektywny wzorzec pilności spraw. W sytuacji przewlekłości postępowań problemu tego nie można bagatelizować. Pojawia się tu na przykład zagadnienie możliwości połączenia nawet
kilkudziesięciu spraw – pozostających ze sobą w związku, ale oddzielnie
toczących się przed sądem administracyjnym – w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia, co zależy wyłącznie od woli sądu (art. 111 par. 1
Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Rozwiązanie
to jest rzadko stosowane, choć do sądów administracyjnych stosunkowo
często trafiają sprawy, które spełniają przesłanki do ich połączenia. Z kolei
brak czytelnych i weryfikowalnych reguł rozpoznawania spraw poza kolejnością wpływu powoduje formułowanie zarzutów arbitralności31.
Problem nie jest nowy, ale niezależnie od poziomu sprawności sądownictwa zawsze będą się zdarzać sprawy, do których należy podejść nie28 E. Łętowska, Polskie prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, nr 3, s. 9.
29 Eadem, Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal
v. Polska), „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 3, s. 4 i n.
30 Por. na przykład: eadem, Polskie prawo w „płynnej nowoczesności”, op. cit., s. 11.
31 Por. na przykład: Eur Court HR, Styranowski v. Poland judgement of 30 October 1998, „Reports
of Judgements and Decisions” 1998, t. 8 [tekst w języku polskim – http://ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,463,0.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].

02_O_potrzebie_-_po_redakcji.indd 28

2014-12-03 14:08:17

O potrzebie dialogu w reformowaniu i sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 29

standardowo, co wymaga dookreślenia lub wprowadzenia w znacznym
zakresie (dopuszczalnej proceduralnie, ale w zasadzie niestosowanej) tak
zwanej rozprawy ciągłej, w której orzeczenie zapada w trakcie jednego posiedzenia32, czy szerokiego stosowania dobrych praktyk poprawiających
jakość sądownictwa33. Możliwość spojrzenia z trochę innej perspektywy
na utrwalony sposób sprawowania wymiaru sprawiedliwości może jednak w konsekwencji przynieść duże możliwości zmian, i to bez konieczności uchwalania nowych przepisów, co jest przecież bardzo pożądane34.

V
Nie można, niestety, stwierdzić, że dialog między wymiarem sprawiedliwości a jego użytkownikami wygląda zadowalająco. Z jednej strony, co
pewien czas odbywają się spektakularne protesty osób lub stowarzyszeń
działających „w obronie” i „na rzecz”, w trakcie których stawia się najpoważniejsze zarzuty wymiarowi sprawiedliwości, demonstrujący nie przebierają w słowach, a o rzeczowej dyskusji nie może być mowy, co pogłębia
stan niezrozumienia między stronami w warunkach wiecowej dynamiki
wystąpień. Z drugiej jednak strony, wymiar sprawiedliwości nie był dotychczas w stanie przygotować oferty dialogu z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują osoby rzeczywiście lub choćby tylko iluzorycznie skrzywdzone przez system wymiaru sprawiedliwości. Organizacje
te odmawiają wymiarowi sprawiedliwości poparcia społecznego, ale ich
głos jest lekceważony przez środowiska sędziowskie, jak bowiem inaczej
traktować brak jakiejkolwiek stałej platformy współpracy między tymi
organizacjami a organami reprezentującymi sądownictwo lub prokuraturę. W konsekwencji pogłębia się frustracja tej części obywateli, którzy są
traktowani jako przedstawiciele pieniaczej grupy użytkowników wymiaru

32 Por. Compendium of „best practices” on time management of judicial proceedings, European
Commission for the Efﬁciency of Justice – https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ%282006%2
913&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorI
ntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
33 Por. Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, oprac. Ł. Bojarski, Warszawa 2004; 2008. Dobre praktyki są także dostępne na portalu Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości – http://
isws.ms.gov.pl/pl/dobre-praktyki.
34 Dość nowym zjawiskiem jest zupełnie bezkrytyczne rozbudowywanie uzasadnień orzeczeń o nieraz
bardzo duże fragmenty mechanicznie skopiowanych pism procesowych, opinii biegłych czy innego
rodzaju relacji z przebiegu sprawy, całkowicie niezwiązane z istotą rozstrzygnięcia, niezrozumiałe dla
stron i zbędne do prześledzenia toku rozumowania sędziego, niepełniące więc żadnej funkcji w przekonywaniu stron do trafności orzeczenia. O innych problemach uzasadniania orzeczeń – por. E. Łętowska,
Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego, „Państwo i Prawo” 1997, nr 5, s. 3 i n.
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sprawiedliwości (co się oczywiście może zdarzyć), rodzi się w nich również
przekonanie o zepchnięciu na margines wymiaru sprawiedliwości, nawet
bez wysłuchania ich racji. W takiej sytuacji niektóre stowarzyszenia obrony praw osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości (podobnie
jak stowarzyszenia interwencji) pukają do drzwi polityków, domagając się
reakcji władzy wykonawczej (ewentualnie ustawodawczej) albo protestują na ulicy – w obu wypadkach odczuwając głębokie poczucie niesprawiedliwości wobec lekceważenia ich problemów.
Dla pełnej jasności trzeba tutaj stwierdzić, że nie chodzi o dawanie posłuchu osobom podburzającym opinię publiczną, ale o działanie w ramach
pewnej wrażliwości społecznej, dostrzegającej oczekiwania obywateli
stykających się z wymiarem sprawiedliwości, którzy wynoszą z tego złe
wrażenie. Dyskusja na pewnym poziomie ogólności pozwala na zdiagnozowanie systemowych problemów, ponadto przyczynia się do legitymizacji wymiaru sprawiedliwości, o co jest tak trudno. Pewien aktywizm środowiska w tym zakresie byłby także rodzajem mechanizmu badawczego,
zwłaszcza że na nadmiar badań – jak wiadomo – wymiar sprawiedliwości
nie narzeka35.

VI
Skutki zaniechania prowadzenia badań efektywności wymiaru sprawiedliwości są dotkliwe dla całego społeczeństwa, także dlatego, że
znaczne nakłady budżetowe na wymiar sprawiedliwości okazują się niewystarczające do jego usprawnienia, przy tym często bywa, że reformy
są prowadzone w istocie w próżni, zgodnie z intuicją ich twórców. Można
to było zauważyć, śledząc wielomiesięczny konflikt związany z tak zwaną
likwidacją małych sądów – zniesieniem niektórych sądów rejonowych36.
Warto zresztą szerzej przedstawić losy tego projektu, traktując to jako
studium przypadku z obszaru sądowej legislacji.
Jeśli przyjrzeć się bliżej uzasadnieniu projektu rozporządzenia likwidującego niektóre sądy rejonowe37, można stwierdzić, że projektodawca
35 Jest zadziwiające, że o statystycznym obrazie polskiego sądownictwa, w aspekcie jego efektywności, najwięcej można się dowiedzieć z opracowania wykonanego na zlecenie Rady Europy, nie zaś
z danych Ministerstwa Sprawiedliwości czy Krajowej Rady Sądownictwa. Por. European judicial systems. Edition 2012: Efﬁciency and quality of justice, „CEPEJ Studies” 2012, nr 18 – http://www.coe.
int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
36 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1121).
37 Por. http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/54140 [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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odwołał się tam do wyników badań „niezależnych firm zewnętrznych”,
które wskazywały nieefektywność sądów powszechnych spowodowaną
nierównomiernym obciążeniem pracą sędziów, czego powodem jest zróżnicowanie wielkości i rozdrobnienie sądów. W toku konsultacji Krajowa
Rada Sądownictwa uznała, że nie jest jasny powód likwidacji ponad jednej
trzeciej obecnie funkcjonujących sądów rejonowych, „które w zdecydowanej większości osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie sprawności toczących się w nich postępowań, są najlepiej zorganizowane i zarządzane,
a nadzór nad ich działalnością administracyjną sprawowany przez prezesów jest dużo bardziej efektywny niż w sądach, w których orzeka kilkudziesięciu sędziów”38. Jak się więc okazuje, zamierzenie reformatorskie
ministra sprawiedliwości – pomijając wątpliwości co do intencji – zostało poddane daleko idącej krytyce ze strony Krajowej Rady Sądownictwa,
choć krytyka ta nie zawierała argumentacji dotyczącej wyników badań
przywołanych w projekcie rozporządzenia, a w swoim stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa posługiwała się jedynie nieumotywowanymi zwrotami ocennymi, na przykład: „bardzo dobre wyniki [sprawność]”, „najlepiej
zorganizowane i zarządzane [postępowania]”, „dużo bardziej efektywny
[nadzór prezesa]”39.
Polityczne losy projektu reorganizacji sądów rejonowych były burzliwe, już bowiem w 2013 roku sejm uchwalił Ustawę o okręgach sądowych
sądów powszechnych (co było zwieńczeniem prac nad obywatelskim
projektem tej ustawy), ale Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówił
jej podpisania – po tym wecie ustawa nie została ponownie uchwalona.
Na skutek inicjatywy ustawodawczej głowy państwa 14 marca 2014 roku
doszło do uchwalenia Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych40, przy czym, co wynika z uzasadnienia projektu tej ustawy,
celem nowelizacji miało być wprowadzenie do systemu prawa czytelnych,
opartych na obiektywnych i racjonalnych przesłankach kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych41. W projekcie przyjęto podstawowe
kryteria racjonalnego budowania struktury sądów w Polsce, po których
spełnieniu powinien być utworzony sąd rejonowy, w tym liczbę mieszkańców dla danego obszaru i obciążenie sądu sprawami (ustalając je od-

38 Por. http://krs.gov.pl/admin/ﬁles/201188.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
39 Ibidem.
40 Dz.U. z 2014 r., poz. 481.
41 Por. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DE65C05337543B8DC1257B9C003A8755/%2
4File/1509-ustawa.doc [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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powiednio na 60 tysięcy osób i 7 tysięcy spraw). W uzasadnieniu projektu wskazano w tym zakresie dokonaną analizę „siatki funkcjonujących
sądów rejonowych według mapy demograficznej”. Zarówno inicjatywa
obywatelska, jak i projekt przedłożony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej całkowicie pomijały kwestię racjonalnej organizacji sądownictwa,
a więc przesłankę ustawową (wprowadzoną do Prawa o ustroju sądów
powszechnych), co nie zostało dostrzeżone nawet przez Krajową Radę Sądownictwa w trakcie konsultacji42. Trafnie zauważono to dopiero w opinii
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego43. Tym bardziej zdumiewająca
okazała się ostateczna zmiana poziomu, i tak już wątpliwych, kryteriów
– przez obniżenie granic zarówno liczby mieszkańców (do 50 tysięcy osób),
jak i liczby spraw (do 5 tysięcy).
Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 27 marca
2013 roku44 stwierdził, że tworzenie i znoszenie przez ministra sprawiedliwości sądów powszechnych nie wymaga regulacji ustawowej, gdyż nie
stanowi określania lub zmiany ustroju sądów i może być dokonywane
w rozporządzeniu, przy czym swobodę w tym zakresie ogranicza art. 45
ust. 1 konstytucji. Co ważniejsze, Trybunał Konstytucyjny wskazał, że liczbę sądów poszczególnych rodzajów i kategorii należy określić na takim
poziomie, aby gwarantowała realizację konstytucyjnego prawa do sądu
w kształcie opisanym w tym właśnie przepisie. Niestety, ustawodawca odstąpił od tej konsekwentnej regulacji na korzyść jedynie pozornie obiektywnych kryteriów tworzenia i znoszenia sądów rejonowych – pozornie,
gdyż ustalonych całkowicie arbitralnie. Warto w tym miejscu zapytać o to,
kto w istocie jest odpowiedzialny za racjonalną organizację sądownictwa
i jak się rozkłada ciężar obowiązków, które – także w sferze organizacji
wymiaru sprawiedliwości – muszą być podejmowane w celu zagwarantowania realizacji prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.

42 Por. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B33B815452D09E97C1257BB70045AA44/%2
4File/1509-001.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
43 W opinii z 22 lipca 2013 roku zauważono między innymi: „Trudno jednak nie postawić jednocześnie pytania o to, na jakiej podstawie, jako punkt odniesienia, przyjęto akurat poziom 60 000 mieszkańców na terenie okręgu sądowego oraz wpływu 7 000 spraw rocznie. Uzasadnienie projektu nie
daje tutaj żadnych odpowiedzi, tymczasem wydają się to być wielkości ustalone arbitralnie, a więc
siłą rzeczy są one wątpliwe”.
44 Sygn. akt K 27/12.
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VII
W 2014 roku nastąpił także zaskakujący powrót do dyskusji o modelu dojścia do zawodu sędziego, a to za sprawą prezydenckiego projektu
przywrócenia instytucji asesora sądowego, opracowanego w uzgodnieniu z Krajową Radą Sądownictwa, ministrem sprawiedliwości i Naczelnym
Sądem Administracyjnym45. W uzasadnieniu tego projektu podniesiono,
że podstawowym celem nowelizacji Ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych jest zapewnienie lepszej realizacji prawa podmiotowego określonego w art. 45 ust. 1 konstytucji. Za dodatkowe cele uznano
wprowadzenie nowej drogi do objęcia urzędu sędziego, zapewniającej
lepsze przygotowanie kandydata do pełnienia tego urzędu i sprawdzenie potencjalnego kandydata pod kątem predyspozycji intelektualnych,
osobowościowych i moralnych, a także szybsze obsadzanie wolnych stanowisk sędziowskich. Należy przypomnieć, że model dostępu do służby
sędziowskiej, oparty na równorzędnym traktowaniu trzech dróg dojścia
do stanowiska sędziego – z innych zawodów prawniczych, przez aplikację
prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz przez
określoną praktykę na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego – został wdrożony Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury46. W uzasadnieniu rządowego projektu
tej ustawy stwierdzono, że w dyskusji nad nowym modelem dostępu do
stanowisk sędziowskich nie znalazł akceptacji projekt zakładający zmianę
konstytucji i wprowadzenie w miejsce asesury instytucji tak zwanego sędziego na próbę, powoływanego na stanowisko sędziowskie na czas określony, w konsekwencji zaś – wzorem wielu innych państw europejskich
– zdecydowano się na zastąpienie asesury okresem stażu na stanowisku
referendarza sądowego lub asystenta sędziego, zakładając jednocześnie,
że w szerszym niż dotychczas zakresie o stanowiska sędziego będą się
ubiegać osoby legitymujące się praktyką w innych zawodach prawniczych47. Z uzasadnienia prezydenckiego projektu nie wynika, czy założenia
przyjęte przez rząd i zaakceptowane przez ustawodawcę kilka lat temu
straciły na aktualności. Projekt ten nie przedstawia analizy modelu doj-

45 Por. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7C14770C2B26C679C1257CB7002E41E8/%24
File/2299-uzasadnienie.doc [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
46 Dz.U. z 2012 r., poz. 1230.
47 Por. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/006424A06EEE79AFC12574C0002C0DC2/$ﬁle/
946.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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ścia do zawodu sędziego i nie odwołuje się do żadnych badań obecnego
modelu, nie pozwalając tym samym na ocenę potrzeby dokonywania tak
fundamentalnej zmiany48. W trakcie pierwszego czytania projektu w sejmie podniesiono co prawda, że „mimo upływu lat kwestia dochodzenia
do zawodu sędziego wydaje się nadal otwarta. Świadczą o tym badania,
jakie zostały zlecone przez Krajową Radę Sądownictwa, z których wynika, że zdecydowana większość uznaje, iż z jednej strony brak asesora ma
negatywny wpływ na orzecznictwo, a z drugiej strony również zdecydowana większość pytanych uznaje, że ci, którzy dzisiaj przychodzą do sądu,
radzą sobie gorzej niż ci, którzy przychodzili w okresie asesury49”, trudno
jednak na tej tezie zbudować fundamenty nowego modelu. Jak się wydaje,
wyniki wspomnianych badań zostały opracowane na podstawie badania
ankietowego przeprowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa wśród
sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, dotyczącego
oceny obecnego systemu naboru do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Jak podała Krajowa Rada Sądownictwa, z badań
wynika, że blisko 57% respondentów negatywnie oceniło obecny system,
umożliwiający powoływanie na stanowiska sędziów osób bez należytej
i sprawdzalnej praktyki orzeczniczej50. W toku prac parlamentarnych nad
tym projektem do sejmu wpłynęły aż cztery opinie, w których między innymi znalazły się tezy, że „niewątpliwie brak asesorów w sądach znacznie
utrudnia sprawowanie wymiaru sprawiedliwości”51, w wyniku czego doszło do „zaburzenia całego sytemu kształcenia i dopływu kandydatów na
stanowiska sędziowskie”52, z kolei w świetle „obecnych doświadczeń dotyczących drogi do zawodu sędziego, nie można mieć żadnych wątpliwości,
że był to krok pochopny i całkowicie niepotrzebny”53. Niestety, cytowane
tezy nie zostały rozwinięte przez autorów tych opinii, nie przestawiono
również wyników jakichkolwiek analiz uzasadniających takie wnioski.
Kwestię tę zauważył autor kolejnej opinii, stwierdzając, że „z projektu nie
wynika jasno, jaka potrzeba przemawia za przyjęciem proponowanych
48 Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – http://programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/ﬁles/2014/08/opinia-asesorzy-skan.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
49 Sprawozdanie Stenograﬁczne z 68. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
28 maja 2014 roku.
50 Por. informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku.
51 Por. http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/93D9B19033219417C1257D51002F9460/$ﬁle/
i2101-14.rtf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
52 Por. http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/64262CCF9C6992B4C1257D03004A87BF/$ﬁle/
i1528_14A.rtf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
53 http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/A0FB8F40E2817CE7C1257D09004AAEB2/$ﬁle/
i1528-14A_.rtf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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rozwiązań”, należy się więc zastanowić, „czy sformułowanie celu regulacji
w przedstawiony przez projektodawcę sposób rzeczywiście uzasadnia potrzebę wprowadzania tak szczególnej instytucji jak asesor sądowy, a nadto największym problemem jest trudność w zrozumieniu celu regulacji po
zapoznaniu się z jej treścią”54. Z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że
prowadzenie prac nad reaktywacją instytucji asesora sądowego nie jest
obecnie potrzebne, gdyż żaden z przywoływanych przez zwolenników tej
koncepcji argumentów nie został dostatecznie uzasadniony. Nie wolno
także zapomnieć o tym, że żaden z zainteresowanych projektem podmiotów nie zbadał, jak w rzeczywistości funkcjonuje władza sądownicza od
czasu wyeliminowania asesury sądowej i czy miało to wpływ – jeśli tak, to
jaki – na jakość i efektywność sądownictwa.
Zabrakło także dialogu między środowiskami popierającymi ten projekt a obywatelami – użytkownikami wymiaru sprawiedliwości – oraz środowiskami prawniczymi czy organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się problematyką ochrony praw człowieka. W takiej debacie należałoby
wyważyć ryzyko i potencjalne zyski planowanej zmiany. Bez spełnienia
tych wszystkich warunków władza sądownicza na własne życzenie zafunduje sobie kolejną reformę, o której będzie można powiedzieć, że nie
została przemyślana, a jej idea to rezultat jedynie intuicji autorów. Czyż
nie jest to ten model tworzenia prawa, który sędziowie stale i słusznie
krytykują?

VIII
Zagadnienie przywrócenia sądownictwu asesorów nierozerwalnie łączy się z modelem kształcenia sędziów, prokuratorów i pozostałych osób
pełniących służbę publiczną w wymiarze sprawiedliwości. Obecnie obowiązujący, scentralizowany model kształcenia jest realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jeśli chodzi o kształcenie wstępne, to do 2009 roku prowadzenie aplikacji (sądowej i prokuratorskiej)
należało do kompetencji, odpowiednio, prezesów sądów apelacyjnych
i sądów okręgowych oraz szefów prokuratur apelacyjnych, będąc ubocznym zadaniem sądów i prokuratur. Do tego czasu brakowało instytucji
profesjonalnie zajmującej się szkoleniami w wymiarze sprawiedliwości.
54 Por. http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/C661D94485055F11C1257CEF00246508/$ﬁle/
i1258-14.rtf[dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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Na problem ten zwróciła uwagę Komisja Europejska55, której zalecenia
zostały uwzględnione w nowym modelu kształcenia. Jak zauważył Fryderyk Zoll: „Centralizacja systemu kształcenia stanowi warunek wstępny
sukcesu zreformowania sądownictwa. Młodzi sędziowie będą obejmować
swoje stanowiska wykształceni w sposób praktyczny, jednak z zachowaniem pewnego dystansu do systemu. Szkoła przygotowuje aplikantów
w sposób bardzo praktyczny, ale też modelowy, tzn. nieskażony wszystkimi złymi praktykami. Zadaniem szkoły było nie tylko wykształcenie sędziów i prokuratorów, ale także przygotowanie nowej generacji, zdolnej
podołać zadaniu wprowadzenia sądownictwa w czas nowych wyzwań”56.
Mimo bardzo krótkiego okresu funkcjonowania nowego modelu
kształcenia wstępnego, rozpoczęto prace nad jego zmianą, co zaowocowało opracowaniem przez senat projektu nowelizacji Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury57. Projekt zakłada między innymi
likwidację aplikacji ogólnej i uwzględnienie w niewielkim zakresie jej
dotychczasowego programu w programie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Projektowana ustawa przewiduje również zwiększenie nadzoru
ministra sprawiedliwości i jednoczesne osłabienie pozycji organów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jak wynika z uzasadnienia tego
projektu, „podstawowym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie regulacji determinujących funkcjonowanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym regulacji odnoszących się do prowadzenia
przez nią szkoleń, do zmieniających się warunków, w jakich działa wymiar sprawiedliwości, oraz zmian systemowych wprowadzonych w tym
obszarze”58. Autorzy projektu podnieśli także, że „obniżenie wymagań
stawianych kandydatom na stanowisko asystenta sędziego, dalsze prowadzenie szkolenia w ramach aplikacji ogólnej utraciło w dużej mierze
swoje uzasadnienie”. Ponadto wskazali, że założeniem przyświecającym
stworzeniu aplikacji ogólnej było, z jednej strony, zapewnienie możliwości
wyłonienia osób o najwyższych kwalifikacjach, które mogłyby następnie
kontynuować kształcenie na aplikacjach specjalistycznych, z drugiej zaś
strony – przygotowanie pozostałych aplikantów do wykonywania zawodu
55 Por. Raport końcowy z projektu „Twinning Light” 2007, przygotowany w ramach projektu „Twinning Light PL2004/IB/JH/04/TL – Wzmocnienie jakości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”.
56 F. Zoll, Czarne chmury nad szkołą, „Rzeczpospolita”, 26 stycznia 2014 roku.
57 Projekt Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych
innych ustaw – http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/FFF61A462AD3728AC1257CD10034BAE0/
%24File/2356.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
58 Ibidem.
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asystenta sędziego. Zniesienie obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej
pozbawiło jednak ten ostatni element jakiegokolwiek znaczenia59.
Jest symptomatyczne, że projekt ten obejmuje zmianę kolejnego segmentu przeprowadzonej pod koniec ostatniej dekady reformy ustrojowej
w obrębie całego wymiaru sprawiedliwości, ale jego inicjatorem nie jest
rząd – podobnie jak w wypadku omawianego wyżej projektu przywrócenia asesury sądowej, który wniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie są jasne motywy podjęcia prac nad tym projektem, jego przygotowanie nie było bowiem poprzedzone koniecznymi badaniami i niezbędną
diagnozą, co – notabene – z pewnością byłoby utrudnione, skoro obecny
model wdrożono dopiero w 2009 roku i żaden z absolwentów aplikacji
sędziowskiej nie podjął jeszcze służby publicznej jako sędzia. Jak wynika
z opinii przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych60, w uzasadnieniu
projektu nie sposób odnaleźć motywów likwidacji aplikacji ogólnej, dzięki
której następuje wstępna selekcja aplikantów, zarówno pod kątem wiedzy, jak i predyspozycji kandydatów do wykonywania zawodu sędziego
lub prokuratora. Argumentem przeciw likwidacji tej aplikacji jest stosunkowo niedługi okres jej funkcjonowania, tak radykalna zmiana powinna
bowiem być podjęta tylko wtedy, gdy zostaną zgromadzone dane na temat zalet i wad obowiązującego systemu oraz weryfikacji wyników kształcenia61.
Podstawowe wątpliwości co do sensowności wdrażania fundamentalnych zmian w dopiero co wypracowanym modelu kształcenia wstępnego nie zostały rozwiane w przedstawionym sejmowi stanowisku rządu62,
w którym ograniczono się do kilku ogólnikowych tez „o całościowym i wyczerpującym usunięciu dysfunkcjonalności obecnej regulacji” oraz „o potrzebie osiągnięcia celu, jakim jest dostosowanie regulacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, determinujących funkcjonowanie
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym regulacji odnoszących
się do prowadzenia przez nią szkoleń, do zmieniających się warunków,
w jakich działa wymiar sprawiedliwości, oraz zmian systemowych wprowadzonych w tym obszarze”63. Znamienna jest dodatkowa argumentacja
59 Ibidem.
60 Por. http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/D61A43C8467B3223C1257CDE004383F5/$ﬁle/
i1094_14.rtf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
61 Ibidem.
62 Na tym tle wyróżniają się wnikliwe stanowiska przedstawione przez prokuratora generalnego,
Helsińską Fundację Praw Człowieka czy organy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
63 Por. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0172C9D9642864DAC1257D66003D828B/%2
4File/2356-s.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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przedstawiona w tym stanowisku, że na aprobatę zasługuje „propozycja
nowego ukształtowania modelu kształcenia wstępnego, obejmującego
aplikację sędziowską i prokuratorską, które będą odbywane zarówno
w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (szkolenia teoretyczne), jak i w sądach i prokuraturach, stanowiących miejsce
pracy aplikantów oraz miejsce odbywania przez nich praktyk zawodowych. Rozwiązania przyjęte w projekcie w pełniejszy sposób zrealizują cel
kształcenia aplikacyjnego, jakim jest rzetelne i możliwie szerokie przygotowanie aplikantów do pracy zawodowej”64. Przytoczony akapit być może
najlepiej oddaje intencje projektodawców, podważając bowiem ideę scentralizowanego kształcenia wstępnego, powszechnie aprobowaną w Europie65 i wdrożoną w Polsce na podstawie najlepszych europejskich praktyk,
stawia się tezę, że jest to model zły, nowy zaś ma być lepszy. Próżno szukać odpowiedzi na pytanie o to, jakie jasne i udokumentowane argumenty
stoją za tą tezą. Nie przedstawił ich ani rząd w przyjętym stanowisku, ani
twórca projektu – Senat Rzeczypospolitej Polskiej66.

IX
Negatywny wpływ braku dialogu – zarówno wewnątrz instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i na zewnątrz, z obywatelami – na reformowanie i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydaje się oczywisty.
Pozwala to postawić tezę, że ten utrzymujący się od lat stan rzeczy niesie
za sobą wiele poważnych zagrożeń, co w dłuższej perspektywie znacznie może utrudnić naprawę wymiaru sprawiedliwości. Podjęcie działań
naprawczych nie wymaga uchwalania kolejnych ustaw, na początku tej
drogi konieczna jest jednak rzetelna współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk. Oczekiwania społeczeństwa w stosunku do wymiaru
64 Ibidem, s. 3.
65 Por. opracowanie przygotowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego przez Akademię Prawa
Europejskiego w Trewirze we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości – http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=
EN&ﬁle=60091 [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
66 Warto poświęcić uwagę stwierdzeniu przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej, który stwierdził, że jako „prowadzący prace nad inicjatywą” wyjaśni intencje projektodawcy: „W styczniu ma być inicjatywa prezydencka dotycząca dojścia do zawodu sędziowskiego po przywróceniu
asesury. I chodzi tu o cały kompleks kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości, dotyczących
szkolenia i dojścia do zawodu sędziowskiego. Jest to prowadzone równolegle. Tam będzie inicjatywa prezydencka, tu jest inicjatywa senacka”. Posiedzenie – trwające łącznie z dyskusją i głosowaniem dwanaście minut – zakończyło się jednogłośną uchwałą o podjęciu inicjatywy ustawodawczej.
Stenogram posiedzenia – por. http://senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/4694/stenogram/230u_egz_2.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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sprawiedliwości powinny być stale identyfikowane i rozważane zarówno
przez środowiska związane zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, jak
i przez rządzących, co jest jednym z warunków budowy zaufania społecznego wobec wymiaru sprawiedliwości. Jak trafnie zauważono w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy67, sędziowie nie są w stanie pełnić
swoich obowiązków bez zaufania społecznego, z tego powodu powinni
się więc dowiadywać, jakie są oczekiwania społeczeństwa w stosunku do
wymiaru sprawiedliwości i jakie są uwagi na temat jego funkcjonowania.
Postulat ten nie dotyczy jedynie sędziów, ale także wszystkich innych środowisk, które mają wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
w Polsce.

Jacek Czaja – sędzia, od 1990 roku w sądownictwie powszechnym, od
2004 roku w sądownictwie administracyjnym. Ekspert Międzynarodowego
Instytutu Rozwoju Prawa w Rzymie oraz USAID Legal and Regulatory Reform Project, uczestniczący w pracach nad reformą sądownictwa gospodarczego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2007–2011
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialny za
wiele reform. Członek Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”, działającej na rzecz systemowych zmian związanych z dostępem do pomocy
prawnej. Współzałożyciel Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, członek
Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

67 Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges:
independence, efﬁciency and responsibilities.
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PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE
Materiały na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego, powstałe
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-i-obywatelskie
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Tomasz Schimanek

Co poza systemem sądowym? O poradnictwie prawnym
i obywatelskim w Polsce

W przeciwieństwie do pomocy prawnej na etapie sądowym, która
jest regulowana w przepisach z zakresu procedury karnej, cywilnej czy
administracyjnej, bezpłatne poradnictwo prawne na etapie pozasądowym
nie ma w zasadzie w ogóle odzwierciedlenia w przepisach prawa. Jedynie
w Ustawie o pomocy społecznej przewidziano, że instytucje pomocy społecznej mogą świadczyć na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwo specjalistyczne, szczególnie prawne, psychologiczne i rodzinne1.
Drugą taką regulacją jest Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
zgodnie z którą do zadań rzecznika konsumentów należy między innymi zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów2.
Nie oznacza to jednak, że poza pomocą społeczną i sprawami konsumenckimi obywatele nie mogą liczyć na bezpłatne informacje i porady prawne. Są one świadczone od kilkunastu lat przez różne podmioty
– przede wszystkim organizacje pozarządowe – w różnej formie i w różnym
zakresie. Działalność poradnicza tego typu jest dziś określana mianem
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Takiemu właśnie poradnictwu
jest poświęcony niniejszy rozdział, powstały w dużej mierze na podstawie
osobistych doświadczeń i własnej wiedzy autora, kilkunastoletnich działań Programu „Obywatel i Prawo”, który wspierał projekty poradnictwa
realizowane przez organizacje pozarządowe3, a także dorobku projektu
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”4.
1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593
ze zm.).
2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r.,
nr 50, poz. 331 ze zm.).
3 Program „Obywatel i Prawo” – inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – jest realizowany od 2002 roku przez Instytut Spraw Publicznych. Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej programu: http://www.obywateliprawo.pl.
4 Projekt – realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Instytutem Spraw Pub-
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Poradnictwo prawne i obywatelskie – próba definicji
Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce ma już kilkunastoletnią
historię, ale nie doczekało się dotąd ani definicji normatywnej, ani powszechnie przyjętej definicji stosowanej w praktyce. Pragmatycy powiedzieliby, że nie ma to większego znaczenia, istotne jest przecież, że obywatele mają dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Wydaje
się jednak, że po tylu latach praktycznych doświadczeń warto byłoby taką
definicję sformułować, zwłaszcza że są podejmowane próby włączenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego do krajowego porządku prawnego.
„Poradnictwo prawne i obywatelskie” nie wydaje się zresztą najbardziej
użytecznym określeniem – jest po prostu za długie, z kolei skrót „ppio”
nie jest zbyt poręczny w użyciu. Pojęcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego przyjęło się jednak w środowiskach poradniczych, jest również
stosowane przez administrację rządową i samorządową, choć bywa różnie definiowane. Najczęściej nadal używa się oddzielnych definicji dla poradnictwa prawnego i dla poradnictwa obywatelskiego, mimo że próby
wspólnego definiowania tego pojęcia są już podejmowane od kilku lat.
Mianem poradnictwa prawnego określa się z reguły porady służące
rozwiązaniu problemów natury prawnej, udzielane obywatelom przez
prawników. Dość często termin „poradnictwo prawne” jest używany wymiennie z pojęciem „pomoc prawna”, które występuje w polskim ustawodawstwie. Pojawia się ono w kilku aktach normatywnych, między innymi
w Prawie o adwokaturze5 czy w Ustawie o radcach prawnych6. W Prawie
o adwokaturze pomoc prawna jest określana szczególnie jako udzielanie
porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. Nie
jest to – przez użycie w przepisach sformułowania „w szczególności”
– określenie precyzyjne i nie w pełni odpowiada pojęciu poradnictwa
prawnego i obywatelskiego. Po pierwsze dlatego, że użyte w kontekście
pracy adwokata czy radcy prawnego ma charakter odpłatny, po drugie
dlatego, że obejmuje także elementy pomocy na etapie sądowym, policznych i Związkiem Biur Porad Obywatelskich – jest współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach przeprowadzono między innymi
badanie poradnictwa, którego wyniki cytuję w niniejszym opracowaniu. Więcej informacji o projekcie
znajduje się na stronie internetowej: http://www.ppio.eu.
5 Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r., nr 16, poz. 124
ze zm.).
6 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 1982 r., nr 19, poz. 145 ze zm.).
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radnictwo prawne i obywatelskie dotyczy zaś głównie wsparcia pozasądowego.
Poradnictwo obywatelskie jest silnie związane z modelem działania
biur porad obywatelskich, wzorowanym na funkcjonujących od ponad
pięćdziesięciu lat w Wielkiej Brytanii citizens advice bureaux. Zgodnie
z definicją używaną przez Związek Biur Porad Obywatelskich, poradnictwo obywatelskie obejmuje informowanie obywatela o przysługujących
mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach w zakresie istotnym
dla rozwiązania jego problemu, a także pomoc w wyborze optymalnego
rozwiązania7.
Jak z tego wynika, różnice definicyjne między poradnictwem prawnym a poradnictwem obywatelskim nie są aż tak duże, choć poradnictwo
obywatelskie wydaje się pojęciowo szersze niż poradnictwo prawne i nie
dotyczy wyłącznie problemów prawnych. Najłatwiejsza do uchwycenia
różnica polega na tym, że porad prawnych udzielają wyłącznie prawnicy, a porad obywatelskich – także odpowiednio przeszkolone osoby
bez wykształcenia prawniczego. Uwzględniając wymiar metodologiczny,
należy stwierdzić, że w poradnictwie prawnym nacisk jest położony na
rozwiązanie problemu prawnego, w poradnictwie obywatelskim zaś
– na poprawę sytuacji życiowej obywatela. W praktyce coraz częściej
zaciera się ta różnica w podejściu, co pozwala używać łącznie obu tych
pojęć. Wzmacnia to integrację obu rodzajów poradnictwa, która polega
na tym, że w poradnictwie prawnym uwzględnia się nie tylko prawną naturę problemu, ale także różne, w tym społeczne, aspekty sytuacji osoby
korzystającej ze wsparcia, z kolei w poradnictwie obywatelskim dąży się
do tego, żeby stałym elementem oferty była porada prawna.
Aby zobrazować sposób, w jaki jest definiowane poradnictwo prawne
i obywatelskie, przytoczę dwa przykłady – pierwszy definicji rozłącznej,
drugi definicji jednolitej. Pierwszy przykład obejmuje zapisy, które znalazły się w dokumentach opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i regulujących
funkcjonowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnictwo obywatelskie
jest w nich definiowane jako niebędące poradnictwem prawnym udzielanie osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela, będące metodą wsparcia osób,
7

http://zbpo.org.pl
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które w wyniku nieznajomości przepisów znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej. Porady mogą dotyczyć między innymi spraw mieszkaniowych
i rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, z kolei
informacje – na przykład spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich
i własnościowych. Tymczasem poradnictwo prawne to udzielanie osobom
fizycznym porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym, który reguluje daną sprawę, wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej
załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej
kwestii prawnej, prowadzone przez osoby, które ukończyły wyższe studnia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa. Istotnym
mankamentem tej definicji, niezależnie od w miarę trafnego uchwycenia
istoty rzeczy, wydaje się rozłączne potraktowanie obu rodzajów poradnictwa, co koliduje z ideą integrowania ich w wymiarze definicyjnym
i praktycznym. Trzeba przy tym podkreślić, że dokumenty, w których znajdują się przytoczone definicje, choć przygotowane przez rząd, nie stanowią
źródła powszechnie obowiązującego prawa, a użyte w nich definicje zostały
sformułowane wyłącznie na użytek Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w którym przewidziano wsparcie świadczenia usług poradniczych8.
Drugi przykład to jednolita definicja poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przygotowana w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce”. Jej podstawową zaletą jest potraktowanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jako jednego rodzaju działalności.
Według tej definicji, poradnictwo prawne i obywatelskie to rodzaj usług
kierowanych przede wszystkim do osób fizycznych, które doświadczają
problemów życiowych i prawnych, w celu wzmocnienia ich podmiotowości oraz po to, by ich sprawy toczyły się sprawiedliwie. Poradnictwo
obejmuje usługi podstawowe:


informację prawną, polegającą na dostarczaniu zgłaszającym się podmiotom informacji o regulacjach prawnych dotyczących ich sytuacji,



poradę prawną, polegającą na opracowaniu i przekazaniu zgłaszającym się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizo-

8 T. Schimanek, Możliwości wsparcia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego przez
samorządy lokalne, [w:] Raport z realizacji programu Obywatel i Prawo IV, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
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wanych zestawów informacji dotyczących przedstawionego przez nie
problemu prawnego i, w razie potrzeby, pomocy w jego rozwiązaniu
do momentu wkroczenia sprawy na etap sądowy,


poradę obywatelską, polegającą na opracowaniu i przekazaniu zgłaszającym się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów informacji o różnych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsekwencjach, wspieraniu ich
– z poszanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji – w dokonaniu wyboru sposobu postępowania i, w razie potrzeby, sporządzeniu wspólnie z nimi planu działania i pomocy w jego realizowaniu,

oraz usługi dodatkowe: poradnictwo specjalistyczne, mediację, edukację
i rzecznictwo9.
Niewątpliwymi zaletami powyższej definicji są łączne traktowanie
poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz enumeracja typów usług,
które ono obejmuje, z kolei podstawowymi wadami, zwłaszcza z punktu
widzenia administracji publicznej – jej nieprecyzyjność i pewien stopień
ogólności.
Z pewnością stworzenie dobrej (użytecznej) definicji poradnictwa
prawnego i obywatelskiego jest wciąż przed nami, ale na podstawie przytoczonych danych i obserwacji praktyki poradniczej można z dużym prawdopodobieństwem określić kilka charakterystycznych cech wspólnych
poradnictwa prawnego i obywatelskiego:


systematyczne świadczenie usług poradniczych (nie mogą to być jedynie jednorazowe działania),



korzystanie z porad przez osoby fizyczne (niektórzy eksperci dopuszczają także możliwość korzystania z porad na przykład przez organizacje pozarządowe),



poszanowanie podmiotowości osoby korzystającej z pomocy – porady
są udzielane z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności10,



działanie w najlepiej pojętym interesie osoby korzystającej, niezależnie od tego, kto finansuje świadczenie porad prawnych i obywatelskich,

9 System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (propozycje rozwiązań
modelowych i założeń polityki państwa), Instytut Państwa i Społeczeństwa, Warszawa 2013.
10 I. Henning, A. Rozkosz, Poradnik dla Doradczyń i Doradców Poradnictwa Prawnego i obywatelskiego, Związek Biur Porad Obywatelskich, Warszawa 2014.
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dążenie do rozwiązania problemów natury prawnej i poprawy sytuacji
życiowej osoby korzystającej z porad,



niekomercyjny charakter poradnictwa (co nie oznacza, że musi być
ono bezpłatne dla osoby korzystającej),



udzielanie porad przez prawników i (lub) osoby do tego przygotowane,
ale niemające wykształcenia prawniczego.
Stworzenie normatywnej definicji poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego powinno uwzględniać powyższe cechy, choć z pewnością nie
będzie zadaniem łatwym, przede wszystkim dlatego, że będzie to próba
opisania zjawiska, które ma swoją długoletnią historię, w praktyce zaś
przybiera bardzo różne barwy i odcienie. Wyzwanie polega jednocześnie na tym, żeby sformułować w miarę precyzyjną definicję poradnictwa
prawnego i obywatelskiego, niewykluczającą jednak dotychczasowego,
praktycznego dorobku poradnictwa.

Krótka historia i stan obecny poradnictwa prawnego
i obywatelskiego
Porady prawne i obywatelskie udzielane głównie osobom niezamożnym lub znajdującym się w trudnym położeniu życiowym (niepełnosprawność, pozbawienie wolności czy prześladowania polityczne) rozwijały się
w Polsce od drugiej połowy XIX wieku wraz z rozkwitem masowych ruchów i organizacji społecznych. W XIX i na początku XX wieku bezpłatne
porady prawne były związane z ruchami robotniczymi i chłopskimi oraz
działalnością społeczną Kościoła katolickiego i innych Kościołów funkcjonujących na ziemiach polskich. Powstające wówczas organizacje społeczne i polityczne organizowały bezpłatne porady dla osób potrzebujących,
angażując do tego prawników, którzy podejmowali się tej działalności
często pro bono. Również sami prawnicy już na początku XX wieku zaczęli
świadczyć pomoc prawną więźniom kryminalnym i politycznym11.
Pomoc prawna i obywatelska rozwijająca się w okresie Drugiej Rzeczypospolitej była – choć w znacznie ograniczonym stopniu – kontynuowana
także podczas drugiej wojny światowej, służąc przede wszystkim obronie
Polaków przed prześladowaniami ze strony okupantów. Po 1945 roku, podobnie jak inne formy niezależnej aktywności obywatelskiej, poradnictwo
11 K. Furman-Łajszczak, Historia poradnictwa prawnego i obywatelskiego, [w:] System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych, red. M.J. Skrodzka,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
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zostało poddane kontroli państwa i było realizowane w ograniczonym zakresie, na przykład przez nieliczne organizacje, jak Polski Komitet Pomocy
Społecznej, czy związki zawodowe.
Odrodzenie się niezależnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
nastąpiło w latach siedemdziesiątych XX wieku dzięki działalności opozycji demokratycznej. Porady były wówczas świadczone przez Komitet Obrony Robotników oraz Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Pomocy
prawnej udzielali również prawnicy za pośrednictwem struktur Kościoła
katolickiego. Kontynuacją poradnictwa związanego z organizacjami opozycyjnymi była w latach osiemdziesiątych XX wieku działalność Komisji Interwencji i Praworządności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1981 roku powstała także Federacja Konsumentów,
która zaczęła rozwijać poradnictwo w sferze praw konsumenckich. Okres
stanu wojennego ograniczył działalność poradniczą. Zaczęła się ona rozwijać stopniowo dopiero po 1989 roku, gdy powstała Helsińska Fundacja
Praw Człowieka i Obywatela, założona przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce, która do dziś jest kluczową organizacją świadczącą porady prawne w zakresie naruszeń praw człowieka. Poradnictwo prowadziły
wówczas także – i czynią to nadal – związki zawodowe, ale głównie na rzecz
swoich członków. W 1996 roku powstało w Warszawie pierwsze biuro porad
obywatelskich. Obecnie działa ponad dwadzieścia takich biur, zrzeszonych
w ogólnopolskim Związku Biur Porad Obywatelskich. Biura świadczą porady dla wszystkich obywateli będących w trudnej sytuacji, opierając się
na wspólnie wypracowanych standardach. W 2013 roku biura prowadziły
kilkadziesiąt punktów poradniczych i udzieliły blisko 35 tysięcy porad12.
W 1997 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim
powstały dwie pierwsze studenckie poradnie prawne (nazywane początkowo uniwersyteckimi poradniami prawnymi lub klinikami prawa), czerpiące
z doświadczeń amerykańskich uniwersyteckich klinik prawnych. Obecnie
w szesnastu miastach Polski – pod patronatem i przy wsparciu Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych – działa dwadzieścia pięć współpracujących ze sobą Studenckich Poradni Prawnych13. Studenckie poradnie
prawne są powoływane i funkcjonują w ramach wydziałów prawa i administracji publicznych i niepublicznych szkół wyższych. W poradniach studen12 M. Święcka, Archipelagi pomocy prawnej, „Trzeci Sektor”, nr specjalny „Kropla w morzu. Poradnictwo prawne i obywatelskie – rola organizacji pozarządowych”, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2014.
13 Ibidem.
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ci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych
i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.
Poradnie współpracujące z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych
wypracowały i stosują standardy świadczenia porad prawnych. W roku akademickim 2012/2013 studenckie poradnie prawne przyjęły ponad 11 tysięcy
spraw, nad którymi pracowało prawie 2 tysiące studentów pod nadzorem
ponad 250 pracowników dydaktycznych14.
Obie te ogólnopolskie sieci poradnicze uzupełnia trzecia – Federacja
Konsumentów, która skupia ponad czterdzieści oddziałów, udzielając między innymi porad prawnych, a także pomocy prawnej na etapie sądowym
w zakresie ochrony praw konsumentów. Porady prawne i obywatelskie
świadczy również stale około trzystu organizacji pozarządowych, bardzo
zróżnicowanych pod względem celu, zakresu i obszaru działania15. Dokładna liczba jest trudna do określenia, głównie z powodu elastyczności
i zmienności form działania dużej części takich podmiotów. Część organizacji poradniczych, jak wspomniana Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej czy Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, działa w skali ogólnopolskiej, większość organizacji obywatelskich udziela jednak porad w wymiarze lokalnym (gmina, powiat).
Znaczna część organizacji świadczy tak zwane poradnictwo specjalistyczne, czyli takie, które koncentruje się na problemach dotyczących wydzielonej dziedziny prawa, na przykład prawa mieszkaniowego czy ubezpieczeniowego, i (lub) wydzielonej grupy osób, na przykład pacjentów, osób
niepełnosprawnych czy ofiar przemocy domowej. W wypadku takich
organizacji poradnictwo jest najczęściej stałym uzupełnieniem innych
form wsparcia udzielanego określonym grupom potrzebujących16. Jako
przykłady można wymienić Fundację Centrum Praw Kobiet czy Fundację La Strada, świadczące porady dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych, Polską Akcję Humanitarną, Caritas Polska czy Centrum Pomocy
Prawnej im. Haliny Nieć, które prowadzą poradnictwo dla uchodźców,
Fundację Dzieci Niczyje czy Komitet Ochrony Praw Dziecka, prowadzące
poradnictwo w sprawach dotyczących dzieci, Polski Związek Głuchych czy
Stowarzyszenie Integracja, organizujące porady dla osób niepełnospraw-

14 Ibidem.
15 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
16 T. Schimanek, Czym jest prawne i obywatelskie poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez
organizacje pozarządowe?, [w:] Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje, red. A. Winiarska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
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nych, Fundację Itaka, prowadzącą poradnictwo dla osób zaginionych i ich
rodzin. Przykładów organizacji świadczących poradnictwo specjalistyczne
jest oczywiście znacznie więcej.
Poradnictwo prawne i obywatelskie w wielu wypadkach jest skierowane do osób należących do grup zagrożonych społeczną marginalizacją, na
przykład bezrobotnych, niepełnosprawnych, więźniów czy bezdomnych,
ale wśród osób korzystających z porad są również inni obywatele mający
problemy związane z prawem. Doradcy udzielają im informacji o prawach
i obowiązkach obywatelskich, obowiązujących przepisach prawnych,
podmiotach, które mogą pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Wskazują
możliwe sposoby rozwiązania problemów, łagodzenia ich negatywnych
skutków i zapobiegania powstawaniu kolejnych problemów. Pomagają
także obywatelom w dokonaniu wyboru indywidualnej ścieżki postępowania, w wypełnianiu dokumentów czy przygotowaniu pism urzędowych.
Prowadzą stałą edukację prawną i obywatelską.
Większość organizacji świadczących poradnictwo współpracuje z adwokatami lub radcami prawnymi, którzy także samodzielnie świadczą
bezpłatne porady prawne, najczęściej w ramach akcji organizowanych
co roku przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Izbę Radców Prawnych. Poradnictwo jest również prowadzone przez podmioty publiczne,
na przykład przez instytucje pomocy społecznej, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Państwową Inspekcję Pracy czy powiatowych rzeczników
praw konsumentów, ale tylko dla co piątej takiej instytucji poradnictwo
jest głównym obszarem aktywności17. Pozostałe podmioty publiczne traktują poradnictwo prawne i obywatelskie jako jeden z wielu dostępnych
instrumentów działania. Większość instytucji publicznych w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego udziela jedynie informacji prawnej, zastrzegając zresztą wyraźnie, że nie jest upoważniona do udzielania
obywatelom porad.
Jak wykazały badania poradnictwa prowadzone przez Instytut Spraw
Publicznych, podmioty niepubliczne udzielały w 2012 roku średnio w miesiącu informacji i porad 129 osobom, co stanowi liczbę ponad czterokrotnie wyższą niż w wypadku podmiotów publicznych18. Widać to także
w analizie Instytutu Prawa i Społeczeństwa, z której wynika, że zdecydowana większość udzielonej pomocy – dwie trzecie porad – to poradnictwo
17 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
18 Ibidem.
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oferowane przez podmioty niepubliczne. Tylko 32,5% całej pomocy prawnej i obywatelskiej to wsparcie tego typu zapewniane przez jednostki
publiczne19. Pokazuje to ogromny potencjał organizacji pozarządowych,
szczególnie jeśli uwzględnimy, że instytucji publicznych udzielających
informacji i porad jest kilkanaście razy więcej niż podmiotów niepublicznych. Poradnictwo prowadzone przez organizacje pozarządowe ma także
dodatkowe zalety. Organizacje, w przeciwieństwie do instytucji publicznych, mogą pozwolić sobie na to, aby pochylić się nad każdym obywatelem i dostosować wsparcie do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Nie muszą także – inaczej niż usługodawcy komercyjni – kierować się
zyskiem. Wykazują również większą elastyczność działania niż instytucje
publiczne i z reguły mają większy kapitał zaufania ze strony obywateli.
Porady udzielane w ramach poradnictwa prawnego i obywatelskiego
dotyczą najczęściej: prawa cywilnego (w tym zwykle spraw rodzinnych),
świadczeń z pomocy społecznej, prawa pracy (w tym bezrobocia), ubezpieczeń społecznych i zdrowia, najrzadziej zaś – spraw związanych z prawami
uchodźców i cudzoziemców, prawem finansowym, karnym, lokalowym
i spółdzielczym20. Mimo że świadczone rzadko, porady w tych sprawach są
jednak często bezcenne, gdyż nie udzielają ich ani podmioty publiczne, ani
komercyjne. Osoby korzystające z poradnictwa są bardzo zróżnicowane,
można jednak wyróżnić wśród nich dwa dominujące typy: osoby niezaradne życiowo, którym do rozwiązania problemów nie wystarczy informacja,
ale są im także potrzebne porady, i osoby świadome, którym do działania
wystarczy najczęściej sama informacja21.
Standaryzacja świadczonych usług nie jest szeroko rozpowszechniona
wśród usługodawców. Normy w sposób sformalizowany stosuje prawie
połowa podmiotów niepublicznych i zaledwie 15% instytucji publicznych.
Większość usługodawców nie prowadzi systematycznej ewidencji spraw
i beneficjentów, nie śledzi także ich losów po skorzystaniu przez nich
z porady. Połowa wszystkich usługodawców w ogóle nie stosuje systemu
wewnętrznej oceny osób udzielających porad22.
W badaniu poradnictwa przeprowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych pytano także reprezentatywną grupę Polaków o kwestie związa-

19 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Warszawa 2012.
20 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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ne z poradnictwem prawnym i obywatelskim. Większość (77%) respondentów w ostatnich pięciu latach nie odczuwała potrzeby skorzystania z pomocy prawnej i po nią nie sięgała, prawie co piąty obywatel taką potrzebę
odczuwał i skorzystał z pomocy prawnej, jedynie zaś 4% Polaków, choć
odczuwało potrzebę wsparcia, takiej sformalizowanej pomocy z różnych
względów nie szukało. Można z tego wysnuć wniosek, że obecny popyt
na poradnictwo nie jest duży, ale – jak się wydaje i na co wskazuje także
wspomniane badanie – głównymi tego przyczynami są niski poziom świadomości prawnej Polaków i niewielka oferta bezpłatnych usług poradniczych. Z przeprowadzonego badania i z doświadczeń innych krajów wynika, że popyt na poradnictwo prawne i obywatelskie jest w dużym stopniu
stymulowany przez podaż usług poradniczych. Dzisiejsza niewielka podaż wynika zaś przede wszystkim z ograniczonych możliwości i zasobów
usługodawców, a także z braku warunków prawnych, instytucjonalnych,
organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi poradnictwa
w Polsce. Są także inne, mniej istotne przeszkody w korzystaniu z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, na przykład brak wiedzy o możliwości
skorzystania z porad, stres związany z ubieganiem się o pomoc, lęk przed
ośmieszeniem lub prawnymi konsekwencjami, wcześniejsze negatywne
doświadczenia w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości lub
prawnikami. Chociaż większość Polaków w ostatnich pięciu latach nie deklarowała problemów prawnych, to – zdaniem zdecydowanej większości
z nich – jest potrzebne wprowadzenie powszechnego systemu bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich23.
Instytucje publiczne świadczą poradnictwo w ramach ustawowego
zakresu obowiązków, w związku z tym wykorzystują do tego dostępne
zasoby ludzkie, lokalowe i sprzętowe oraz środki publiczne znajdujące się
we własnych budżetach. Podmioty niepubliczne z reguły nie mają swoich
zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych, muszą je więc zdobywać
z zewnątrz. Skala udzielanego dotychczas wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest niewielka – zaledwie 15% instytucji i organizacji, które potencjalnie mogłyby udzielić takiego wsparcia, podjęło takie
działania w latach 2011–2012. Przy czym najczęściej stosowaną formą pomocy dla usługodawców jest wsparcie rzeczowe (na przykład udostępnianie lokali), osobowe (na przykład delegowanie prawników) i edukacyjne

23 Ibidem.
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(na przykład szkolenia dla doradców), rzadko zaś – finansowe24. Wsparcie
finansowe jest najczęściej udzielane w ramach konkursów, które nie są
nastawione na wspieranie poradnictwa (może być ono tylko jedną z form
osiągania szerszych celów wsparcia). Rzadkością jest oferta finansowania
kierowana wprost na poradnictwo prawne i obywatelskie – poza Programem „Obywatel i Prawo” na większą skalę było to możliwe w ramach konkursów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki25.
Osoby, które skorzystały z poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
w zdecydowanej większości wysoko oceniają otrzymaną pomoc, podkreślając jej bezpłatny charakter jako istotną zaletę, a także wskazując
kompetencje i zaangażowanie osób udzielających porad. Nieco ponad trzy
czwarte osób korzystających z poradnictwa prawnego i obywatelskiego
rozwiązało problem, z którym zwracało się po poradę26.
Większość badanych przez Instytut Spraw Publicznych usługodawców, obywateli i instytucji wspierających opowiada się za stworzeniem
powszechnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Badani
różnili się jednak w opiniach o tym, kto powinien świadczyć usługi w ramach takiego systemu. Najczęściej do pełnienia tej funkcji wskazywano:
samorządy terytorialne, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i kancelarie prawne. Zakres przedmiotowy, czyli zakres spraw,
którymi miałyby zajmować się instytucje świadczące poradnictwo, nie
powinien być ograniczony – taka opinia pojawiała się najczęściej. Różne
były również uwagi badanych na temat tego, kto powinien mieć prawo
do korzystania z bezpłatnego poradnictwa. Według dwóch najczęściej
pojawiających się stanowisk, albo wszyscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do poradnictwa, albo dostęp ten powinny mieć jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy czym wśród badanych przeważała opinia, że poradnictwo
prawne i obywatelskie powinno być bezpłatne dla osób uprawnionych
do korzystania z niego. Zdaniem respondentów, poradnictwo powinno
być finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie
z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma

24 Ibidem.
25 T. Schimanek, Analiza konkursów grantowych, w ramach których ﬁnansowane były projekty
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w latach 2007–2010. Raport podsumowujący, Program
„Obywatel i Prawo”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.
26 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
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finansowania to konkursowe kontraktowanie usług na podstawie standardów ich świadczenia27.
Podstawową słabością funkcjonującego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest niedobór środków finansowych, co przekłada się na niedostateczne warunki lokalowe i materialne. Poradnictwo cechuje obecnie
słabe powiązanie instytucjonalne z wymiarem sprawiedliwości. Nieadekwatne jest także wsparcie dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego
ze strony instytucji publicznych i niepublicznych. Brak trwałych materialnych podstaw działania prowadzi do niestabilności organizacyjnej.

Pożytki z poradnictwa prawnego i obywatelskiego
W obecnych czasach, w których prawo jest wszechobecne w życiu każdego człowieka, a wiedza prawna Polaków – co wykazało między innymi
wspomniane badanie Instytutu Spraw Publicznych – jest na dość niskim poziomie, poradnictwo prawne i obywatelskie wydaje się niezbędne. Znakomicie wyjaśnia to stara, ale jakże aktualna łacińska maksyma: ignorantia
iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Poradnictwo pozwala obywatelom odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i rozwiązywać – wynikające w dużej mierze z nieznajomości prawa – problemy powstające w ich
relacjach z innymi ludźmi lub z rynkiem, szczególnie zaś z administracją
publiczną. Dla wielu osób poradnictwo prawne i obywatelskie jest jedyną
szansą na skorzystanie z pomocy, i to nie tylko z powodu niedostatku
finansowego. Przeszkodą w dostępie do odpłatnej pomocy prawnej może
być również niepełnosprawność – zarówno w wymiarze barier architektonicznych, jak i z powodu nieznajomości przez prawników języka migowego
czy pisma brajla. Niekiedy przeszkody w dostępie do płatnej pomocy prawnej tworzy sam rynek usług komercyjnych, na którym nie ma prawników
specjalizujących się w niszowych, mało lukratywnych problemach, dotyczących na przykład uchodźców czy lokatorów.
Praktyka, na przykład doświadczenia projektów realizowanych w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, potwierdza, że poradnictwo prawne
i obywatelskie może być także najprostszą formą edukacji prawnej i obywatelskiej, uświadamiania ludziom ich praw i obowiązków. Większość
organizacji poradniczych podejmuje dodatkowe działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawa, publikując informatory i poradniki (w tym
27 Ibidem.
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poradniki wideo) czy organizując szkolenia. Poradnictwo prawne i obywatelskie wspiera zatem budowanie podmiotowości obywatelskiej, przyczyniając się do wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Jest również
wyrazem urzeczywistniania w praktyce idei demokratycznego państwa
prawa przez zapewnienie każdemu obywatelowi możliwości korzystania
z przysługujących mu praw i wolności.
Nie jest możliwe uruchomienie aktywności i twórczego myślenia oraz
włączenie w życie społeczne obywateli bez rozwiązania ich problemów życiowych, które ograniczają możliwości rozwoju jednostek i społeczności.
Dzięki poradnictwu obywatele nie tylko otrzymują szansę na rozwiązanie
tych problemów, ale także uczą się samodzielności, to zaś pozwala w wielu wypadkach odblokować ich aktywność życiową, społeczną i publiczną.
Porady prawne i obywatelskie udzielane beneficjentom na wstępnym etapie problemu zapobiegają jego eskalacji i powstawaniu kolejnych problemów, co często prowadzi do marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Poradnictwo prawne i obywatelskie jest więc formą profilaktyki wykluczenia społecznego, ale pomaga również powrócić do społeczeństwa tym,
którzy znaleźli się na jego marginesie, jest zatem również instrumentem
włączenia społecznego.
Aktywni, świadomi obywatele lepiej wykorzystują możliwości oferowane przez państwo, mają łatwiejszy dostęp do usług publicznych, mogą
skuteczniej wpływać na poprawę efektywności i sprawności administracji
rządowej i samorządowej, w tym poprawę jakości obsługi administracyjnej obywateli. Poradnictwo prawne i obywatelskie może także odciążać
administrację publiczną i sądy przez wskazywanie obywatelom form
rozwiązywania problemów niewymagających postępowania sądowego
czy administracyjnego.
Poradnictwo przyczynia się nie tylko do poprawy sytuacji indywidualnych obywateli, ale także – w dłuższej perspektywie – pozwala osiągać
efekty w skali zbiorowej. Pokazują to przykłady krajów, w których od lat
działają systemy poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jak Wielka Brytania czy Holandia. Poradnictwo pomaga wyzwalać społeczną energię,
co przekłada się na zmniejszenie bezrobocia i wzrost przedsiębiorczości,
zwiększa ponadto konkurencyjność tych obszarów, w których sprawnie
działa, co przekłada się na wzrost zainteresowania inwestorów zewnętrznych. Wynika to również z tego, że inwestorzy coraz częściej kierują się
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oceną poziomu kapitału społecznego, do którego podniesienia przyczynia
się poradnictwo28.
Zagraniczne i polskie doświadczenia pokazują, że poradnictwo jest również niezwykle skutecznym mechanizmem identyfikacji niedoskonałości
prawa w jego praktycznym działaniu, to zaś może być istotnym wsparciem
procesu poprawy istniejących przepisów i tworzenia prawa przyjaznego
dla obywateli. Organizacje poradnicze, także w Polsce, bardzo często uczą
urzędników publicznych, jak stosować prawo, aby służyło ono obywatelom.
Organizacje poradnicze podejmują i nagłaśniają nowe problemy, którymi wcześniej nie zajmowały się podmioty publiczne i podmioty komercyjne, na przykład dyskryminacji ze względu na wiek czy dziedziczenie długów. Pozwala to wypełnić istniejącą lukę w ofercie poradniczej, a czasami
także zachęca instytucje publiczne lub podmioty komercyjne do zajęcia
się tymi problemami.
Indywidualne pożytki z poradnictwa są w Polsce osiągane, co między innymi potwierdziły osoby z niego korzystające badane przez Instytut Spraw
Publicznych. Korzyści w skali gminy, powiatu, województwa czy kraju są
możliwe do osiągnięcia, gdy dostęp do poradnictwa w Polsce będzie powszechny, co – jak dotąd – wydaje się kwestią dalekiej przyszłości. Warunkiem osiągnięcia korzyści zbiorowych i indywidualnych jest także zapewnienie stałości świadczonych usług poradniczych i ich wysokiej jakości.

Główne dylematy poradnictwa prawnego i obywatelskiego
Spontaniczny, oddolny rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce spowodował, że jest ono wewnętrznie bardzo zróżnicowane.
Próby nałożenia na tę różnorodność uniwersalnych definicji zwróciły uwagę na dylematy, których rozstrzygnięcie wydaje się istotne dla przyszłego
funkcjonowania poradnictwa. Kwestii dyskusyjnych jest co najmniej kilka,
poniżej skoncentruję się na trzech, według mnie najistotniejszych dla rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Dylemat pierwszy: dla wybranych czy dla każdego?

Poradnictwo prawne i obywatelskie jest bardzo silnie zakorzenione
w tradycji tak zwanego prawa dla ubogich, czyli pomocy prawnej dla osób,
28 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, op. cit.
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których nie stać na to, żeby zapłacić za usługi adwokata czy radcy prawnego. Takie podejście dość często pojawia się w środowiskach poradniczych,
jest również wyraźnie preferowane przez państwo i korporacje prawnicze.
Argumenty za uzależnieniem dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego od kryterium dochodowego wiążą się, z jednej strony, z ideą wyrównywania szans, z drugiej zaś strony – z ograniczonymi możliwościami
finansów publicznych. Można je streścić w twierdzeniu, że skoro państwo
ma ograniczone możliwości finansowania poradnictwa, to należy poradnictwo to kierować do najbardziej potrzebujących, a więc tych, których
nie stać na pomoc płatną.
Duża część środowisk poradniczych i ekspertów twierdzi jednak, że
równy dostęp do prawa, który wielu osobom może zapewnić jedynie
poradnictwo prawne i obywatelskie, należy się – zgodnie z konstytucją
– każdemu obywatelowi, wszyscy obywatele zatem, o ile będą mieli takie
potrzeby, powinni mieć nieograniczony dostęp do poradnictwa, zwłaszcza
w sytuacji, gdy odpowiedzialność za jego świadczenie wzięłoby na siebie
państwo. Brak ograniczeń w dostępie do poradnictwa prawnego i obywatelskiego wynika z zasady powszechności i zaufania do państwa i prawa,
zwłaszcza że – jak dodają przeciwnicy ograniczeń – kryterium dochodowe
jest bardzo nieostre i niesprawiedliwe, ponieważ na przykład osoba, której dochód przekracza o 5 złotych wyznaczony pułap dochodów, byłaby
pozbawiona możliwości skorzystania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, choć przecież nadwyżkowe 5 złotych nie ma żadnego wpływu
na jej sytuację. Często może się również zdarzyć, że nominalne dochody
nie odzwierciedlają realnej sytuacji materialnej potencjalnych klientów
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Podnosi się także argument,
że wprowadzenie kryterium dochodowego może stworzyć dodatkową
przeszkodę dla osób chcących skorzystać ze wsparcia i zwiększyć koszty
funkcjonowania poradnictwa związane z tym, że ktoś będzie musiał weryfikować spełnianie tego kryterium.
Przeciwnicy pełnego otwarcia poradnictwa dla każdego obywatela
z reguły nie negują kwestii równości dostępu do prawa, ale wskazują, że
państwa i społeczeństwa po prostu nie stać na to, aby zapewnić każdemu
dostęp do poradnictwa. Dodatkowo argumentują, że takie otwarcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego mogłoby się negatywnie odbić na
rynku płatnych usług prawniczych. Zwolennicy otwartego poradnictwa
odpowiadają na to, że należy ufać obywatelom, którzy nie będą rezygno-
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wać z płatnych usług, a z poradnictwa prawnego i obywatelskiego będą
zaś korzystać tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie będą mieli innego wyjścia.
Po za tym, co pokazało przywoływane badanie poradnictwa, spora grupa
potencjalnych beneficjentów poradnictwa prawnego i obywatelskiego
będzie korzystać wyłącznie z informacji, nie z porad, a to właśnie porady
generują większą część kosztów poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Trudność w rozstrzygnięciu tego dylematu pokazują między innymi
wyniki badania poradnictwa przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych. Uczestniczący w nich przedstawiciele usługodawców i instytucji
wspierających oraz obywatele, pytani o to, dla kogo powinno być dostępne poradnictwo prawne i obywatelskie, podzielili się na dwie zbliżone
wielkością grupy, z których jedna twierdziła, że dla każdego, druga zaś
– że tylko dla tych, których nie stać na pomoc płatną29. Sprawę komplikuje dodatkowo to, że między tymi dwoma skrajnymi stanowiskami jest
oczywiście miejsce dla wielu wariantów pośrednich, nie mówiąc już o tym,
że samo ustalenie wysokości ewentualnego kryterium dochodowego
stwarza bardzo różne możliwości. Pojawiają się na przykład propozycje,
aby kryterium dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego była
trudna sytuacja życiowa obywatela, na przykład bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc domowa, utrata bliskiej osoby. Przy czym niektórzy
proponują, żeby było to jedyne kryterium dostępu, inni zaś traktują je
jako uzupełniające wobec kryterium dochodowego. Kolejną propozycją
pośrednią między dwoma skrajnymi wariantami jest zróżnicowanie dostępu w zależności od rodzaju świadczonej usługi (na przykład informacja
powinna być dostępna dla każdego obywatela, z kolei porada – tylko dla
tych, których nie stać na płatną usługę).
Wydaje się, że rozstrzygając ten dylemat, należałoby szukać rozsądnego kompromisu między poradnictwem otwartym dla wszystkich obywateli, ponieważ każdy człowiek, niezależnie od wysokości nominalnych
dochodów, może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebował takiej pomocy, a ograniczonymi możliwościami budżetu państwa. Takim
kompromisem może być rozwiązanie gwarantujące dostęp do informacji
prawnej i obywatelskiej bezpłatnie każdemu obywatelowi, z kolei do porad i innych usług specjalistycznych – osobom o niskich dochodach lub
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na przykład chorym, ofiarom
przemocy domowej czy niepełnosprawnym).
29 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
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Dylemat drugi: bezpłatne czy płatne?

Kwestia ta nie budzi aż tak dużych kontrowersji, jak poprzednie zagadnienie, ale również wzbudza wiele wątpliwości. Obecnie zdecydowana
większość porad jest świadczona bezpłatnie, choć zdarzają się sytuacje
wprowadzania częściowej odpłatności za świadczone usługi. Nikt oczywiście nie proponuje, aby osoby korzystające z poradnictwa prawnego i obywatelskiego ponosiły pełne koszty świadczonych porad, ale pojawiają się
postulaty wprowadzania różnych form częściowej odpłatności z ich strony. Argumenty przemawiające za tym są trojakiego rodzaju. Po pierwsze,
nawet minimalna odpłatność będzie powodować, że osoby korzystające
z porad będą odpowiedzialniej i w sposób bardziej zaangażowany korzystać z oferowanej pomocy. Po drugie, odpłatność przynajmniej częściowo
zniechęci do korzystania z porad osoby, które w rzeczywistości tego nie
potrzebują (na przykład tak zwanych pieniaczy lub osoby potrzebujące
wsparcia psychologicznego, nie zaś prawnego). Po trzecie, odpłatność
będzie stałym (z pewnością jednak nie głównym) źródłem pokrycia kosztów prowadzonej działalności poradniczej, co w sytuacji, w której brakuje
stabilnych źródeł finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, może mieć duże znaczenie, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych.
Przeciwnicy odpłatności wskazują, że byłaby to przeszkoda nie do pokonania dla wielu osób, którym poradnictwo jest najbardziej potrzebne, poza
tym trudno wymagać płacenia od osób, których na to nie stać.
W tym wypadku także pojawiają się propozycje rozwiązań pośrednich.
Jedną z nich jest wprowadzenie niewielkiej, kilkudziesięciozłotowej, jednorazowej opłaty za skorzystanie z pierwszej usługi, czyli za wejście do
systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, z zastrzeżeniem, że
kolejne porady byłyby już bezpłatne. Inna propozycja to ponoszenie niewielkiej odpłatności, na przykład w wysokości kilku złotych, ale za każdą
poradę, przy czym osoby o bardzo niskich dochodach mogłyby być z tych
opłat zwolnione. Jeszcze inne rozwiązanie to zróżnicowanie wysokości
odpłatności w zależności od wysokości dochodów – osoby o najniższych
dochodach nie ponosiłyby w ogóle odpłatności, z kolei osoby, które przekraczają kolejne pułapy dochodowe, ponosiłyby rosnącą pod względem
wysokości odpłatność za usługi, z jakich korzystają. Jest także propozycja,
aby odpłatność ponosili wszyscy w jednakowej wysokości, ale w wypadku
osób o niskich dochodach pokrywało ją państwo, na przykład w formie tak
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zwanego bonu. Warto zauważyć, że wybór jednej z przedstawionych możliwości w dużej mierze zależy od rozstrzygnięcia pierwszego dylematu.
Dylemat trzeci: publiczne, prywatne czy pozarządowe?

To chyba najbardziej skomplikowana do rozstrzygnięcia kwestia.
Skomplikowana, ponieważ można ją rozpatrywać na co najmniej dwóch
płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, wywołująca zresztą najmniej kontrowersji, to odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom dostępu do
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Jest to również odpowiedzialność, przynajmniej w istotnej części, za finansowanie świadczenia usług
poradniczych, ponieważ niezależnie od tego, czy będą one całkowicie,
czy też częściowo tylko bezpłatne dla obywateli, ktoś musi pokryć koszty
związane z utrzymaniem lokali i wynagrodzeniami doradców. Organizacje pozarządowe świadczące porady dokonują w tym celu tak zwanego
montażu finansowego (realiści powiedzieliby: łatają dziury w budżetach),
wykorzystując w tym celu różne możliwości, jakie się pojawiają: dotacje
wygrane w konkursach samorządowych i rządowych, dotacje z prywatnych fundacji czy programów unijnych, darowizny od osób fizycznych,
rzadziej prawnych, środki z własnej działalności statutowej odpłatnej
lub gospodarczej. Taki finansowy patchwork pozwala najczęściej lepiej
lub gorzej podtrzymać działalność poradniczą, ale to za mało, aby ją rozwinąć. Zdarza się również, że i on nie wystarcza, wtedy organizacje nie
mają innego wyjścia, niż zawieszenie świadczenia porad. Dotychczasowy sposób finansowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie
zapewnia stabilności i jakości, przede wszystkim jednak rozwoju poradnictwa w Polsce. Kto zatem powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za
funkcjonowanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym za jego
finansowanie? Biorąc pod uwagę, z jednej strony, znaczenie poradnictwa
dla obywateli, z drugiej zaś strony – zapewnienie powszechności dostępu
do usług i skalę wyzwań finansowych z tym związanych, odpowiedź na to
pytanie nasuwa się jedna: państwo. Tak również odpowiadała większość
badanych przez Instytut Spraw Publicznych obywateli, usługodawców
i instytucji wspierających. Dylemat nie polega więc raczej na tym, czy, ale
co powinno finansować państwo – i czy tylko państwo. W odpowiedzi na
pierwsze pytanie ponownie pojawia się co najmniej kilka możliwości. Państwo może finansować jedynie poradnictwo prawne i obywatelskie dla
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osób najuboższych (powrót do pierwszego dylematu), może finansować
jedynie określone typy usług (na przykład udzielanie informacji i pierwszą
poradę) albo może finansować poradnictwo dotyczące tylko określonych
rodzajów spraw, na przykład z zakresu prawa rodzinnego czy ubezpieczeń
społecznych. Na drugie pytanie również może być kilka wariantów odpowiedzi. Jeśli państwo chce gwarantować powszechny dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz jego wysoką jakość, to powinno
samo finansować świadczenie usług, wtedy bowiem uzyska niepodzielny wpływ na ich zakres, formy i sposób świadczenia. Z drugiej jednak
strony, taki monopol państwa, jak każdy monopol, może być szkodliwy,
może więc warto, aby w finansowaniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego partycypowali także inni, choćby na niewielkim poziomie. Jako
ewentualnych współpłatników z reguły bierze się pod uwagę samorządy
terytorialne, które są coraz częściej zainteresowane zapewnieniem mieszkańcom dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, korporacje
prawnicze i samych usługodawców. Przy czym ich wkład w funkcjonowanie poradnictwa niekoniecznie musi być finansowy – może być to także
zapewnienie lokali na punkty poradnicze (samorządy) czy praca wolontariacka doradców (korporacje prawnicze, usługodawcy). Przeciwnicy
takich rozwiązań argumentują, że rozmywają one odpowiedzialność za
poradnictwo prawne i obywatelskie, zwiększają także radykalnie ryzyko
obniżenia jakości świadczonych usług i pojawiania się problemów z ich
dostępnością. Jeszcze inną propozycją jest wprowadzenie powszechnego
ubezpieczenia ochrony prawnej, które mogłoby być jednym z dodatkowych źródeł finansowania usług poradniczych.
Druga płaszczyzna, na której można rozpatrywać omawiany dylemat,
to świadczenie usług, precyzyjnie zaś rzecz ujmując – ich organizowanie
i zapewnienie dostępności dla potencjalnych klientów. Kto powinien to
robić? Niektórzy uważają, że wyłącznie instytucje publiczne, zwłaszcza jeśli poradnictwo prawne i obywatelskie byłoby finansowane ze środków
publicznych. Jedynie instytucje publiczne, twierdzą zwolennicy takiego
podejścia, są w stanie gwarantować dostęp i jakość świadczonych usług.
To nieprawda, twierdzą przeciwnicy takiego pomysłu, czego dowodem
jest wysoka jakość usług – opartych nierzadko na standardach – świadczonych obecnie przez organizacje pozarządowe. Dodają również inny
istotny argument przeciw monopolizacji świadczenia usług poradniczych
przez instytucje publiczne – duża część problemów obywateli dotyczy
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interpretacji prawa przez instytucje publiczne, obywatele ci nie będą
więc chcieli korzystać z usług świadczonych przez te instytucje w obawie o obiektywizm i niezależność udzielanych porad. Innym pomysłem,
któremu, według doniesień prasowych, bliskie są obecne zamierzenia
rządu30, jest świadczenie usług poradniczych wyłącznie przez korporacje
i kancelarie prawne. Przemawia za tym ich profesjonalizm i wiedza prawnicza, ale podmioty komercyjne nie mają z reguły doświadczeń w organizowaniu bezpłatnych porad, dla wielu z nich może to być także źródło
wewnętrznych napięć między działalnością komercyjną i niekomercyjną.
Nie mówiąc już o poradach obywatelskich, z którymi podmioty komercyjne mogłyby sobie po prostu nie poradzić. Rozważając możliwe rozwiązania tego dylematu, nie należy zapominać o ogromnym dorobku poradniczym organizacji pozarządowych, a także o tym, że organizacje z reguły
cieszą się zaufaniem obywateli o wiele większym niż instytucje publiczne
czy kancelarie prawne. Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem byłoby
dopuszczenie do świadczenia usług wszystkich podmiotów publicznych,
rynkowych i społecznych, które spełniają określone wymagania (doświadczenie, kompetentny zespół doradców) i przestrzegają standardów gwarantujących jakość świadczonych usług.

Potrzeba prawnych regulacji poradnictwa prawnego
i obywatelskiego
W 2014 roku mija dziesięć lat od rozpoczęcia prac nad ustawowymi
rozwiązaniami, które regulowałyby sferę poradnictwa prawnego. Proces
legislacyjny podjęto w 2004 roku, w odpowiedzi na apele organizacji pozarządowych wspartych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W ciągu tej
dekady pojawiło się sześć projektów rozwiązań ustawowych, z których
żaden nie wszedł w życie. Były to trzy projekty rządowe, dotyczące dostępu do bezpłatnej informacji i porad prawnych, z 2005, 2007 i 2010 roku – ostatni projekt w 2011 roku został przekształcony w kolejny projekt,
tym razem Ustawy o dostępie do informacji prawnej. Piąty projekt, dotyczący pomocy prawnej, złożyła w parlamencie w 2012 roku grupa posłów
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to projekt nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą bezpłatna pomoc prawna stawałaby
30 P. Szymaniak, 122 mln zł potrzeba na system darmowych porad, „Gazeta Prawna”, nr 217,
7–9 listopada 2014 roku.
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się zadaniem własnym gminy31. Pomoc taka miałby być kierowana jedynie
do najuboższych i obejmowałaby konsultacje prawnicze, porady prawne
i pomoc w pisaniu pism procesowych. Zakres i formy jej świadczenia
określałaby gmina, ona także w całości odpowiadałby za jej finansowanie. Projekt w 2013 roku został negatywnie zaopiniowany przez rząd oraz
przez sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, co w zasadzie przesądza jego dalsze losy. Szósty projekt, dotyczący
wyłącznie informacji prawnej, został wiosną 2014 roku złożony w sejmie
przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekty
z 2010 i 2011 roku zostały odrzucone przez Radę Ministrów, dwa wcześniejsze nie zostały przyjęte przez parlament32. Wspomniany projekt posłów
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, choć na razie wciąż jest w toku prac parlamentarnych, zostanie prawie na pewno odrzucony przez sejm. O losach
projektu posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego wiadomo na razie tylko
tyle, że w październiku 2014 roku marszałek sejmu nie skierował go do
prac parlamentarnych33.
Opracowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat projekty różniły się między sobą, ale miały dwie wspólne cechy. Po pierwsze, zakładały finansowanie udzielania informacji i (lub) porad prawnych z budżetu państwa,
wyjąwszy projekt posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który próbował
w całości obarczyć finansowaniem poradnictwa gminy, co zresztą było
przyczyną jego negatywnego zaopiniowania. Po drugie, wprowadzały dostępność usług wyłącznie dla osób fizycznych. Warto przy tym zauważyć,
że dotychczasowe propozycje rozwiązań ustawowych dotyczyły jedynie
informacji czy porad prawnych, nie uwzględniając poradnictwa obywatelskiego.
Projekt Ustawy o dostępie do informacji prawnej z 2011 roku i projekt
z 2014 roku są bardzo podobne i zakładają dostęp każdego obywatela do
informacji prawnej. Informacji miałoby udzielać podlegające ministrowi
sprawiedliwości Centrum Informacji Prawnej oraz jego oddziały terenowe
– ośrodki informacji prawnej. Projekt dotyczący informacji i porad prawnych z 2005 roku zakładał, że usługi będą świadczyć specjalnie powołane
31 Projekt nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym, druk sejmowy nr 350 – http://www.sejm.
gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=00CF9232EE2482F7C12579EB00561890 [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
32 Szerzej o dotychczasowych pracach i przygotowanych projektach – por. Dostęp do nieodpłatnej
pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej”, nr 31, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, styczeń 2014 roku.
33 Tekst projektu – http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-990-2014/$file/
7-020-990-2014.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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w tym celu instytucje publiczne – biura pomocy prawnej nadzorowane przez Krajowe Centrum Pomocy Prawnej. Biura miały być tworzone
w miejscowościach będących siedzibami sądów okręgowych. Projekt
zakładał także, że pomoc będzie oferowana osobom indywidualnym, ale
pod warunkiem, że spełnią określone kryterium dochodowe. Jako jedyny
z trzech projektów dotyczących porad prawnych obejmował zarówno pomoc przedsądową, jak i pomoc sądową. Drugi projekt, z 2007 roku, przewidywał, że poradnictwo będzie świadczone przez podmioty wyłonione
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Krajową Radę Pomocy
Prawnej. Usługodawca miał obsługiwać obszar powiatu, a o świadczenie
usług mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, szkoły wyższe, adwokaci i radcowie prawni, a także osoby fizyczne
mające wykształcenie prawnicze. Projekt zakładał ponadto, że dostęp do
usług będzie zależał od kryterium dochodowego, ale na nieco wyższym
pułapie niż ten z 2005 roku. Projekt z 2010 roku przewidywał z kolei, że organizacją usług zajmą się powiatowe centra pomocy rodzinie. Co prawda
o dostępie do usług miało także decydować kryterium dochodowe, przewidziano w nim jednak dwa pułapy dochodów, które uprawniały do pomocy częściowej lub rozszerzonej.
Dyskusję nad potrzebą rozwiązań systemowych i ich kształtem nieustannie podtrzymuje Rada Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”34. Została ona także podjęta w 2012 roku przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Forum Debaty Publicznej, jej rezultatem było
zaś zebranie założeń dotyczących przyszłego systemu poradnictwa w formie tak zwanej Zielonej Księgi, opublikowanej w 2014 roku35. W 2014 roku debatę tę ożywiły propozycje wypracowane w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”36. Z pewnością obecność
kwestii rozwiązań systemowych dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w debacie publicznej przyczyniła się do tego, że w październiku
2014 roku pojawiły się zapowiedzi nowych inicjatyw w tym zakresie ze
strony rządu. Premier Ewa Kopacz w sejmowym exposé zapowiedziała,
że rząd rozpocznie prace nad programem „Prawo dla każdego”, dotyczą-

34 Obywatel i Prawo 2002–2010, red. A. Winiarska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
35 Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga,
op. cit.
36 System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych,
op. cit.

03_Co_poza_systemem_-_po_redakcji_wid.indd 65

2014-12-03 14:12:19

66 Tomasz Schimanek

cym bezpłatnych porad prawnych. Trudno na razie oceniać tę propozycję, gdyż nieznane są jej szczegóły. Z wypowiedzi publicznych ministra
sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka wynika jednak, że nie będzie to
próba systemowego uregulowania funkcjonowania poradnictwa, a jedynie mechanizm kontraktowania porad prawnych przez ośrodki pomocy
społecznej. Jeśli tak jest w istocie, to wydaje się to w dużej mierze powielać istniejące porady prawne kontraktowane przez większość ośrodków
pomocy społecznej, co wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut
Spraw Publicznych w 2012 roku37.
Oczywiście pojawia się pytanie o to, czy i dlaczego ta sfera powinna
być regulowana ustawowo. Jeśli poradnictwo prawne i obywatelskie powstało i funkcjonuje w dużej mierze dzięki niezależnym działaniom organizacji pozarządowych, to czy jest sens wprowadzać regulacje prawne? Są
– co prawda nieliczne – głosy, że ustawowe unormowanie tej sfery może
być szkodliwe, gdyż zabije spontaniczność i niezależność działalności poradniczej, ale większość przedstawicieli środowisk poradniczych i ekspertów uważa, że rozsądna regulacja jest niezbędna – z czterech kluczowych
powodów.
Podstawowy powód, dla którego są konieczne regulacje prawne, to
wzięcie przez państwo odpowiedzialności za zapewnienie obywatelom
dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Obecny brak
regulacji pozwala państwu ustawiać się w roli mniej lub bardziej biernego obserwatora. Tak nie może i nie powinno być. Odpowiedzialność za zapewnienie dostępu obywateli do poradnictwa prawnego i obywatelskiego
państwo powinno wziąć na siebie ze względu na zobowiązania międzynarodowe i konstytucyjne, ale także dlatego, że poradnictwo przynosi istotne
korzyści z punktu widzenia obywatela, społeczeństwa i państwa. Z pewnością zapewnienie obywatelom powszechnego dostępu do pomocy na etapie
pozasądowym jest dziś elementem demokratycznego państwa prawnego
i sposobem na budowanie zaufania obywateli do tego państwa. Odpowiedzialność państwa za poradnictwo prawne i obywatelskie musi być określona i przełożona na systemowe rozwiązania w formie ustawowej.
Drugi powód to zagwarantowanie – dzięki regulacjom prawnym
– przynajmniej podstawowego zakresu i minimalnego poziomu jakości
świadczonych usług poradniczych, w interesie osób z nich korzystają-

37 Poradnictwo prawne i obywatelskie. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.
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cych. Obecnie każdy podmiot, publiczny czy prywatny, świadczy poradnictwo według własnego uznania. Nieliczne przykłady standaryzacji usług,
wprowadzonej przez studenckie poradnie prawne czy biura porad obywatelskich, są, niestety, wyjątkiem. Osoba zgłaszająca się po pomoc nie
wie, na co może liczyć ze strony podmiotu organizującego poradnictwo
i osoby udzielającej porady, nie wie również, w jaki sposób może zweryfikować ich pracę oraz czy i jak może sprawdzić kompetencje i doświadczenie doradcy. Ustawowe regulacje w tym zakresie są niezbędne, aby
każdy obywatel mógł świadomie korzystać z rzetelnych porad prawnych
i obywatelskich, niezależnie od tego, czy świadczy je organizacja pozarządowa, instytucja publiczna lub kancelaria prawna. Z punktu widzenia
państwa nie jest to jedynie kwestia przyszłości, ale także teraźniejszości,
czyli wielu instytucji publicznych, które obecnie udzielają informacji i porad bez żadnych standardów.
Trzeci powód – to się państwu po prostu opłaca. Niezależnie od skali
nakładów związanych z funkcjonowaniem poradnictwa prawnego i obywatelskiego, pełni ono funkcję profilaktyczną, pozwalając wielu korzystającym z niego osobom uniknąć marginalizacji społecznej. Profilaktyka
jest zaś zawsze tańsza niż leczenie, czyli w tym wypadku zasiłki z pomocy
społecznej, zasiłki dla bezrobotnych lub ogromne kwoty przeznaczane na
aktywizację osób bezrobotnych (przy czym skuteczność takich działań jest
niewielka). Opłaca się to państwu także dlatego, że pozwala efektywniej
wykorzystać już wydawane środki, głównie na informację prawną, jakie
są przeznaczane na finansowanie udzielających jej instytucji publicznych.
Po czwarte, takie regulacje prawne są potrzebne, aby stworzyć w miarę stabilne mechanizmy finansowania świadczenia usług poradniczych.
Poradnictwo prawne i obywatelskie, choć jest bezpłatne dla osób z niego
korzystających, wymaga ponoszenia kosztów związanych z pracą doradców, stałym doskonaleniem ich wiedzy i kompetencji oraz utrzymaniem
punktów poradniczych. Organizacje pozarządowe, które są trzonem poradnictwa prawnego i obywatelskiego, mają ogromne problemy z pozyskaniem
środków na pokrycie tego typu kosztów, co powoduje, że nie tylko poradnictwo się nie rozwija, ale także wiele organizacji jest zmuszonych zawieszać
działalność poradniczą, to zaś podważa zaufanie obywateli.
Powodów uzasadniających konieczność regulacji ustawowej jest
oczywiście dużo więcej, choćby potrzeba uporządkowania kwestii zwolnienia osób korzystających z poradnictwa z podatku dochodowego od
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osób fizycznych, zwolnienia pomocy prawnej udzielanej pro bono przez
prawników z podatku VAT czy obowiązku ubezpieczenia doradców od odpowiedzialności cywilnej.
Dotychczasowe niepowodzenia prób ustawowego uregulowania poradnictwa nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o wynik prac zapowiedzianych przez obecny rząd. Zapowiedzi te dają jednak nadzieję przynajmniej na obecność tej kwestii w debacie publicznej. Warto w tej dyskusji
uwzględnić kilka istotnych wniosków wynikających z dotychczasowych
doświadczeń.


Tworząc regulacje ustawowe, państwo musi rozstrzygnąć dylematy,
które przedstawiono powyżej. Z punktu widzenia przyszłej ustawy
szczególnie istotna wydaje się odpowiedź na pytanie o to, ile w poradnictwie prawnym i obywatelskim powinno być państwa, ile zaś
aktywności obywateli. Dotychczasowe doświadczenia i wyniki badań
poradnictwa wskazują, że odpowiedzialność za działanie poradnictwa
prawnego i obywatelskiego powinno wziąć na siebie państwo, ale system tego poradnictwa nie może być upaństwowiony – musi być otwarty zarówno na publiczne, jak i na prywatne i społeczne podmioty
świadczące usługi poradnictwa. Oparcie świadczenia usług na podmiotach niepublicznych, w sposób określony przez państwo, zwiększa
szansę na skuteczne i efektywne wykorzystanie środków publicznych.
Środki te powinny pochodzić przede wszystkim z budżetu państwa.



Projektując rozwiązania systemowe, obecny i każdy przyszły rząd
będzie musiał rozstrzygnąć powyższe dylematy, kierując się przede
wszystkim dobrem obywateli, a także efektywnością wydatkowania
środków publicznych oraz poszanowaniem i wykorzystaniem dotychczasowego dorobku poradnictwa prawnego i obywatelskiego.



Wydaje się także, że należy podtrzymać dotychczasowe działania służące integrowaniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, leży to
bowiem w interesie obywateli. Nie chodzi jedynie o nazewnictwo, ale
przede wszystkim o różnicę w metodzie, o której wspomniałem na początku niniejszego opracowania. Podkreślam ten postulat, ponieważ
opisywane wyżej projekty ustaw pomijały całkowicie poradnictwo
obywatelskie – zarówno w warstwie pojęciowej, jak i metodologicznej.



Zgodnie z zasadą decentralizacji państwa i zasadą subsydiarności,
usługi w ramach systemu powinny być kontraktowane i realizowane
jak najbliżej obywatela, co oznacza, że istotną rolę w dystrybucji środ-
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ków z budżetu państwa w ramach systemu poradnictwa prawnego
i obywatelskiego powinny odgrywać samorządy gminne i powiatowe.
Podstawowe usługi muszą być tak zakontraktowane, żeby w miarę
możliwości zapewniać równomierny dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego wszystkim uprawnionym obywatelom, czyli
wypełnić białe plamy na obecnej mapie poradnictwa.


Państwo, biorąc na siebie odpowiedzialność za poradnictwo prawne
i obywatelskie, powinno stworzyć mechanizmy gwarantujące jakość
świadczonych usług poradniczych, przede wszystkim wykorzystując mechanizm ich standaryzacji oraz ewidencjonowania spraw i beneficjentów.



Przyszły system poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinien
w interesie obywatela integrować różne typy i formy świadczenia usług,
obecnie często podzielone i rozproszone. Poradnictwo prawne i obywatelskie musi obejmować etap pozasądowy i uwzględniać trzy podstawowe typy usług: informację, poradę prawną i poradę obywatelską.



Tworząc rozwiązania ustawowe, należy maksymalnie wykorzystać istniejące doświadczenia i potencjał organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, a także zapewnić możliwość rozwoju ich działalności w przyszłości.
Dla stworzenia rozwiązań najlepiej służących poradnictwu i korzy-

stającym z niego obywatelom niezbędne jest, aby rząd, przygotowując
program „Prawo dla każdego” ,prowadził dialog z różnymi jego interesariuszami, w tym także organizacjami pozarządowymi świadczącymi
poradnictwo prawne i obywatelskie.
Tomasz Schimanek – polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz ruchu pozarządowego, badacz kwestii społecznych,
ewaluator projektów i programów społecznych, ekspert Instytutu Spraw
Publicznych i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracujący
także z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Doradca samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i funduszy lokalnych w zakresie rozwoju współpracy między
sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem. Od ponad dziesięciu lat zaangażowany w działalność wspierającą rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Autor wielu
artykułów i publikacji dotyczących aktywności obywatelskiej i rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
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Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce
Zapis dyskusji przeprowadzonej 15 września 2014 roku podczas
VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych1 – nieformalna koalicja organizacji utworzona w ramach Programu „Obywatel i Prawo”
– zorganizowała sesję dyskusyjną, która odbyła się 15 września 2014 roku
podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. W panelu
wzięli udział: Filip Czernicki, prezes zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Ija Ostrowska, prezes zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich, i Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych. Sesję
moderował Marek Rymsza, redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”.
Wśród obecnych gości pojawili się przedstawiciele organizacji poradniczych i uczestnicy projektu systemowego wspierającego poradnictwo
prawne i obywatelskie2.
Marek Rymsza: Jest kilka takich dyżurnych kwestii czy tematów, jeśli
się rozmawia o poradnictwie prawnym i obywatelskim. Pierwszy dyżurny temat ogniskuje się wokół pytania o to, czym się różni poradnictwo
prawne od obywatelskiego, drugi – jakie powinny być standardy poradnictwa, trzeci – skąd wziąć środki finansowe na działalność biur. Dziś trochę inaczej profilujemy dyskusję, ponieważ chcemy się zastanowić, jaką
„moc uobywatelniającą” ma poradnictwo prawne i obywatelskie. Czy ci,
którzy korzystają ze wsparcia, stają się dzięki wsparciu bardziej obywatelami – i czy ten sam proces dotyczy również tych, którzy są zaangażowani
w poradnictwo?
Ija Ostrowska: Będę mówiła o poradnictwie obywatelskim. Sięgnę pamięcią prawie dwadzieścia lat wstecz, kiedy w gronie organizacji
pozarządowych – ale także z przedstawicielami władz samorządowych
1 Więcej informacji o Platformie Współpracy Organizacji Poradniczych na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl.
2 Więcej informacji o projekcie „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia
dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” na stronie internetowej: http://www.ppio.eu.
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i administracji rządowej – tworzyliśmy koncepcję takich działań. Znaliśmy przykłady z Wielkiej Brytanii i uznaliśmy, że warto w okresie naszej
gwałtownej transformacji i budowania instytucji demokratycznych przenieść model brytyjskiej sieci biur porad obywatelskich do Polski, właśnie
ze względu na doświadczenie praktykowania obywatelskości. Biura te
były – i są nadal – zakładane przez lokalne organizacje pozarządowe, które
dostrzegają potrzebę podjęcia takich działań w swoich społecznościach.
Usługi poradnicze świadczone w modelu biur porad obywatelskich są zawsze działalnością niezależną od instytucji samorządowych i rządowych.
Jednocześnie w każdym miejscu, w którym funkcjonuje biuro porad obywatelskich, organizacja dąży do ustalenia platformy współpracy z samorządem lokalnym. Wsparcie ze strony samorządu niezależnej placówki
i zrozumienie jej roli w kształtowaniu lokalnego środowiska obywatelskiego jest wartością dla obu stron. W 1996 roku powstała w Polsce sieć biur
porad obywatelskich, w 1998 roku utworzono Związek Biur Porad Obywatelskich – wzorowany również na modelu brytyjskim. Z perspektywy osób
od wielu lat zaangażowanych w to przedsięwzięcie można powiedzieć, że
nie tylko w Wielkiej Brytanii zapotrzebowanie na poradnictwo obywatelskie wciąż się utrzymuje, ale także w innych krajach, szczególnie Europy
Centralnej i Wschodniej, czyli w dawnych krajach postkomunistycznych,
jest wdrażany i rozwijany model poradnictwa obywatelskiego. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że usługa poradnictwa obywatelskiego jest
usługą otwartą dla każdego obywatela. Każdy może przyjść z dowolnym
problemem. Kiedyś przyjęliśmy motto dla naszej działalności: „Obywatele
obywatelom pomagają przezwyciężać trudności i kłopoty”. Nie ma ograniczonego kręgu odbiorców, nie ma związanej z tym stygmatyzacji, kiedy
pomoc jest podejmowana jedynie dla określonej grupy osób czy określonego problemu. Zapraszamy wszystkie osoby, które mogą zgłosić się ze
swoim problemem, niekoniecznie prawnym, gdyż najróżniejsze kwestie
życiowe sprawiają kłopot i tworzą trudności. Tam, gdzie dostęp do usług
jest utrudniony, na przykład z powodu odległego miejsca zamieszkania
czy braku dojazdu do placówki poradniczej, są rozwijane różne metody
i formy poszerzania możliwości skorzystania z porad obywatelskich, tak
aby nikt nie czuł się pozbawiony dostępu do informacji o swoich prawach,
obowiązkach i możliwościach rozwiązania trudnych sytuacji.
Potencjałem sieci jest zespół doradców pracujących w biurach porad
obywatelskich. Doradcy nie muszą być prawnikami, ale powinni być od-
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powiednio wykwalifikowanymi osobami (szkolonymi w świadczeniu poradnictwa przez Związek Biur Porad Obywatelskich), które kompetentnie
posługują się systemem informacji prawnej, posiadają również umiejętności interpersonalne, ćwiczone w kontaktach z różnymi grupami osób
i w wyjaśnianiu trudnych spraw przystępnym językiem. Doradcy nigdy
nie opowiadają się za jakąś instytucją i nie oceniają, lecz zawsze rozważają problem w bezstronnej i partnerskiej relacji. Osoby zgłaszające się
po pomoc nie wiedzą, jak mają rozwiązać swój problem, gdzie powinny
szukać informacji, czasami również brakuje im umiejętności potrzebnych
do egzekwowania swoich praw. Porada jest nie tylko przekazaniem informacji, ale także wspieraniem i zachętą do samodzielnego działania, tak
aby kompetentnie dawać sobie radę w zinstytucjonalizowanym świecie.
Dlatego w tego typu poradnictwie jest zawartych wiele elementów edukacji. Obywatelskość w wymiarze indywidualnym, ćwiczona w biurach
porad, polega na docenieniu potencjału i sięgnięciu do pozytywnych doświadczeń, co sprawia, że na podstawie uzyskanej wiedzy i umiejętności
osoby te samodzielnie mogą się podejmować rozwiązania innych spraw.
Doradcy sieci biur porad obywatelskich w niewielkiej części są pracownikami płatnymi – większość stanowią wolontariusze, którzy wspierają biura porad swoimi kompetencjami i umiejętnościami, ponadto
najczęściej wywodzą się ze społeczności lokalnych. Niektórzy sami kiedyś
korzystali z pomocy, później – po przeszkoleniu – zdecydowali o zwróceniu tej pomocy na rzecz innych. W sytuacji ograniczonych często funduszy
wolontariusze istotnie wspierają i zwiększają zasoby zespołów świadczących porady.
Obywatelskość można prześledzić w indywidualnym wymiarze, ale
trzeba także zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywają organizacje zrzeszone
w sieci biur porad obywatelskich. Sieć ta składa się obecnie z dwudziestu
czterech biur, które działają na podstawie tych samych zasad i metod.
Związek Biur Porad Obywatelskich prowadzi internetową bazę porad, do
której są wprowadzane porady ze wszystkich placówek. W ten sposób
– dzięki gromadzeniu danych w sieci o zgłaszanych problemach przez osoby ich doświadczające – jest możliwe dokonywanie analiz i opracowań nie
tylko o specyfice samych problemów, ale także o regulacjach prawnych,
procedurach czy politykach mających na nie wpływ. Dlatego biura, wykorzystując te analizy, mogą być czynnikiem zmiany społecznej zarówno na
swoim terenie, jak i na poziomie krajowym. Biura porad obywatelskich
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przedstawiają władzom lokalnym raporty oparte na statystyce spraw i na
konkretnych przykładach, na podstawie których decydenci mogą wprowadzić zmiany w procedurach czy w prawie miejscowym. Zdarza się, że
biura prowadzą kampanię w celu zmiany takich przepisów, które powodują szczególnie niekorzystne następstwa. Przykładem może być kampania
przeciwdziałania dziedziczeniu długów spadkowych prowadzona przez
Związek Biur Porad Obywatelskich. Główną siłą akcji kampanijnych są zawsze ludzie, których konkretne doświadczenia uwiarygodniają potrzebę
zmian. Podczas organizowanej niedawno przez biuro warszawskie konferencji dotyczącej długów mieszkaniowych najbardziej przekonującymi
dowodami o potrzebie zmian były wystąpienia osób doświadczających
problemu długów czynszowych, które wcześniej zgodziły się na nagranie swoich wypowiedzi, w prezentowanym filmie. Osoby te zgodziły się
upublicznić swój wizerunek oraz opowiedzieć o problemie i o trudnościach w jego rozwiązaniu, wiedząc, że taka dokumentacja będzie silnym
argumentem na rzecz wprowadzenia w życie zmian, jakie biuro porad
obywatelskich proponowało wdrożyć w systemie pomocy dłużnikom
czynszowym.
Krótko jeszcze podsumuję działalność poradniczą – rocznie sieć biur
porad obywatelskich udziela średnio 40 tysięcy porad dla około 30 tysięcy
osób. Takie jest zapotrzebowanie na te usługi.
Filip Czernicki: Studenckie poradnie prawne, które mam przyjemność
reprezentować, to sieć o zupełnie innym charakterze i odmiennych celach.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest organizacją parasolową – staramy się wspierać standaryzację usług, ale przede wszystkim rozwój strony metodologicznej. Poradnie działają na wszystkich wydziałach
prawa w Polsce, jest ich obecnie dwadzieścia pięć. Jeśli chodzi o skalę tej
pomocy, to pozwolę sobie nawiązać do tytułu naszego panelu poświęconego uobywatelnieniu. Studenckie poradnie prawne udzielają około
13 tysięcy porad rocznie, pracuje w nich około 1,5 tysiąca studentów w całym kraju, ich pracę nadzoruje blisko 200 nauczycieli akademickich. Jak
wynika z samego tego zestawienia, jest to spora rzesza ludzi i znaczna
skala świadczonej pomocy. Oczywiście z punktu widzenia krajowych potrzeb jest to dalece niewystarczające, ale – co chciałem podkreślić – nie
mamy ambicji, aby te potrzeby zaspokoić. Pewnie nie jesteśmy i raczej
nie będziemy w stanie pomóc we wszystkich sprawach. Jest wiele porad-
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ni, które mają tak długą kolejkę oczekujących na pomoc, że nie dają rady
obsłużyć wszystkich, którzy się zgłaszają. To wynika w pierwszej kolejności z ograniczeń logistycznych: wielkości biura, pokoju, w którym możemy obsługiwać klientów, i liczby studentów, którzy przede wszystkim
się uczą. Pierwsza moja myśl jest taka, że – według mnie – ten charakter
pomocy, który stawia na głęboko wystudiowaną i profesjonalną poradę,
nie jest w stanie osiągnąć szerszego wpływu na społeczeństwo. Staramy
się pomagać jak największej liczbie osób, ale to są ośrodki akademickie
w dużych miastach, tym samym do miejsc, gdzie są największe potrzeby
i najtrudniej dotrzeć, zapewne nie dotrzemy. Kilka lat temu prowadziliśmy
program, w którym kliniki, jak potocznie nazywamy studenckie poradnie,
stworzyły punkty zamiejscowe i zaczęły jeździć do mniejszych miejscowości powiatowych, ale prawda jest taka, że wszystkich problemów nie
rozwiążemy. Wydaje mi się, że cel edukacyjny, który poradnie w pierwszej kolejności osiągają – studenci uczą się stosowania prawa w praktyce
– nie pozwala na spowodowanie większej zmiany u naszych beneficjentów. Studenci uczą się przede wszystkim udzielać porad, dla nich więc
najważniejszy jest aspekt metodologiczny – jaka powinna być ta porada,
żeby była najbliższa poradzie profesjonalnej. Z tego względu jest to pierwsza różnica między nami a biurami porad obywatelskich. Nie wstydzimy
się tego, ponieważ idea studenckich poradni prawnych zawsze skupiała
się wokół tych dwóch celów: społecznego i edukacyjnego. Mimo to wymiar społeczny wydaje mi się w wypadku Polski i tak szczególnie ważny
w porównaniu z wieloma sieciami na świecie, co wynika z tego, że nie
mamy w Polsce systemowego rozwiązania w formie bezpłatnych biur
utrzymywanych przez państwo, dlatego siłą rzeczy klienci potrzebujący
pomocy trafiają do jednostek uniwersyteckich. W innych krajach często
jest tak, że poradnie mocno limitują liczbę spraw i skupiają się tylko na
walorze edukacyjnym, a studenci rozwiązują jeden kazus przez pół roku,
chodzi bowiem o to, żeby jak najbardziej szczegółowo prześledzić proces
udzielania porady i nauczyć się metodyki, niekoniecznie zaś obsłużyć jak
najszersze grono potrzebujących. Sądzę, że i tak robimy dużo, zakładając,
że wielkiej zmiany i celu uobywatelnienia nie osiągniemy.
Warto również powiedzieć o tym, jak doświadczenie pracy w klinikach
wpływa na życie i rozwój zawodowy przyszłych prawników. W studenckich poradniach co roku jest rotacja – co dwanaście miesięcy mamy kolejną grupę blisko 2 tysięcy młodych ludzi, którzy ukończyli ten program
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i zetknęli się nie tylko z praktycznym stosowaniem prawa, ale także z człowiekiem, obywatelem, i jego problemami. To są problemy w innej skali
niż sobie wyobrażamy, idąc na studia, oglądając seriale telewizyjne czy
obserwując kolegów po fachu w dużych kancelariach. Tutaj spotykamy
się z bardzo elementarnymi problemami, problemami pierwszej potrzeby. Praktyka w klinice prawa uwrażliwia, wskazuje misję społeczną tego
zawodu i uczy wrażliwości na krzywdę ludzką, na potrzeby drugiej osoby.
Dzięki poradniom zaszła niezwykła zmiana w kształceniu prawniczym.
Kilkanaście procent absolwentów wydziałów prawa z doświadczeniem
pracy w klinikach zdobywa wiedzę o tym, jak stosować prawo, przede
wszystkim jednak staje się innymi ludźmi. Jest wiele dowodów na to, że
ci ludzie potrafią sami zaangażować się w pracę pro bono, w zakładanie
stowarzyszeń, fundacji, organizacji charytatywnych, sami dostrzegają
potrzebę ofiarowywania społeczeństwu czegoś ponad zwykłą, codzienną pracę prawnika. W tym wymiarze zmiana mentalności młodych ludzi,
młodych prawników, jest chyba najcenniejsza. Na to dowodów jest wiele,
choćby Konkurs Prawnik Pro Bono, który organizujemy. Przez pryzmat kilkunastu lat tego konkursu widać, jak piękne są przykłady pracy pro bono
prawników, że nie brakuje kandydatów do nagrody, do wyróżnień. W tym
są także przykłady kancelarii, które otwierają programy pro bono. Kilkanaście lat temu, kiedy prowadziliśmy pierwsze rozmowy, tylko międzynarodowe kancelarie miały wiedzę na temat kultury pro bono, ponieważ tego
wymagała amerykańska kultura korporacyjna. Dziś w Polsce kancelarie,
nawet indywidualni prawnicy czy mniejsze firmy prawnicze, widzą swoją
powinność i misję. Wydaje mi się, że nastąpiła tutaj pozytywna zmiana
w budowaniu poczucia wspólnoty i obowiązku obywatelskiego pomagania drugiemu człowiekowi, z czego się bardzo cieszę.
Tomasz Schimanek: Spróbuję podsumować i uporządkować to, o czym
wspomnieli już przedmówcy. Chciałbym się w tym celu odwołać do całościowych badań poradnictwa, zrealizowanych w ramach systemowego
projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Będę się także
wspierał doświadczeniami Instytutu Spraw Publicznych jako operatora
Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dla mnie na obywatelskość poradnictwa składa się pięć podstawowych
poziomów. Po pierwsze, sama informacja i porada prawna jest formą
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edukacji obywatelskiej. W różny sposób wykorzystywaną, w zależności
od typu korzystającego. Badania, w których brali udział również beneficjenci bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, pozwoliły zidentyfikować dwa podstawowe typy korzystających z tych usług. Pierwszy typ
to świadomi klienci, którzy przychodzą po informację o swoich prawach
i obowiązkach czy regulacjach prawnych, i są w stanie na tej podstawie
samodzielnie rozwiązać swój problem. Większość jednak to tak zwani
bezradni klienci – im sama informacja nie wystarczy, ponieważ z różnych
względów nie są w stanie sami jej wykorzystać, poradzić sobie z rozwiązaniem swojego problemu. Oni potrzebują porady, wskazania optymalnej
ścieżki działania. Ponadto bardzo często poradom prawnym i obywatelskim towarzyszą inne formy pomocy. Badania pokazały, że mniej więcej
jedna czwarta organizacji pozarządowych świadczy również pomoc psychologiczną, jedna piąta – inne rodzaje poradnictwa, na przykład doradztwo zawodowe. Wiele organizacji, które działają na rzecz określonych
grup osób potrzebujących, na przykład niepełnosprawnych, w pakiecie
pomocy uwzględnia jako jedną z form poradnictwo prawne, gdyż okazuje
się ono niezbędne do tego, żeby rozwiązywać problemy tych grup.
Po drugie większość organizacji prowadzi także edukację prawną
i obywatelską w formie spotkań informacyjnych czy szkoleń. Jedna trzecia
badanych organizacji oświadczyła, że stale albo akcyjnie edukuje osoby,
które zwracają się po pomoc. Z kolei jedna piąta – co jest szczególnie interesujące – powiedziała, że w rozmaitych formach podejmuje działania
edukacyjne w różnego typu szkołach. Takie wychodzenie do młodych
ludzi i pewna profilaktyka wykluczenia społecznego zmniejsza szansę,
że wpadną w jakieś pułapki, które życie na nich nastawi. To jest drugi
wymiar edukacji obywatelskiej i nie sprowadza się on tylko do szkoleń
i warsztatów. W Programie „Obywatel i Prawo” mieliśmy wiele przykładów
wydawania przez organizacje na przykład poradników, które są niezwykle
ważne, ponieważ często dotyczą wąskich, niszowych problemów prawa,
mało atrakcyjnych z punktu widzenia rynku prawniczego, ale bardzo ważnych dla obywateli. Jedna z organizacji, działająca na rzecz osób głuchych,
udostępnia w Internecie filmy, na których językiem migowym są udzielane
porady prawne, co jest niezwykle cenne, ze świecą bowiem można szukać
prawników, którzy chcieliby świadczyć bezpłatne porady, znając przy tym
język migowy.
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Trzeci wymiar obywatelskości to jest podejście, o którym powiedziała
Ija Ostrowska, czyli „obywatele dla obywateli”. W organizacjach poradniczych zorganizowani obywatele niosą pomoc innym osobom potrzebującym wsparcia. Nie będę o tym mówił, ponieważ Ija o tym wspomniała, ale
bardzo ważny jest tutaj aspekt bezstronności, niezależności w świadczeniu porad, co do której obywatele mogą mieć wątpliwości, jeśli porady są
udzielane na przykład przez podmioty publiczne, zwłaszcza w sprawach,
które dotyczą działania tych podmiotów.
Czwarty wymiar to identyfikacja prawa nieprzyjaznego dla obywateli oraz jego nagłaśnianie i działalność rzecznicza prowadząca do zmiany prawa. To często dotyczy nie tylko samej litery prawa, ale także jego
interpretacji, zwłaszcza przez lokalnych urzędników. Dzięki działalności
poradniczej wiele takich nieprzychylnych obywatelowi przepisów lub ich
interpretacji jest ujawnianych.
Piąty wymiar to wątek, który pojawił się w badaniach. Zwłaszcza tam,
gdzie organizacje poradnicze na poziomie lokalnym są dość silne, tworzą
coś w rodzaju zdrowej konkurencji dla podmiotów publicznych. Krótko
mówiąc, urzędy gmin czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
czują na plecach oddech organizacji poradniczych i wiedzą, że przyjdzie
do nich obywatel, który skorzystał z porady – jest przygotowany i wyedukowany. W rezultacie urzędnicy sami się edukują, żeby wiedzieć co najmniej tyle, ile wie obywatel, i jakość świadczonych przez nich usług rośnie.
W kilku miejscach w badaniach udało nam się takie zjawisko zidentyfikować i to jest wymiar uobywatelniania urzędników, również prawników.
To zresztą może przybierać różne formy. Filip Czernicki o tym nie wspomniał, ale w historii studenckich poradni prawnych były takie działania,
w których doradcy wyszli poza mury uczelni i świadczyli tak zwaną street
law. Duża część organizacji realizujących projekty w Programie „Obywatel
i Prawo” jest zapraszana przez różne urzędy: policję, prokuraturę, kuratorów sądowych, żeby szkolić ich pracowników z optyki patrzenia obywateli. To właśnie tych pięć poziomów, o których bym wspomniał, podsumowując obywatelskość poradnictwa.
Marek Rymsza: Szanowni Państwo! Czy ktoś chciałby skomentować
wypowiedzi panelistów lub o coś dopytać?
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Łukasz Bojarski (Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS): Mnie się bardzo podoba to ujęcie zagadnienia i wiele interesujących myśli, które tutaj
padły. Chciałbym się odnieść do wątku uobywatelniania osób udzielających pomocy prawnej, uwrażliwiania studentów prawa, pokazywania im
obszarów życia, na które może by się nie natknęli, gdyby nie doświadczenie wolontariatu. W wielu organizacjach działają wolontariusze – emerytowani prawnicy czy ludzie różnych zawodów – którzy kilka godzin
miesięcznie chcą poświęcić na rzecz innych. I to jest także bardzo ważny
aspekt, ponieważ oni dają i biorą dzięki tej pracy. Drugi aspekt, na który
chciałem zwrócić uwagę, to sposób, w jaki z tego doświadczenia udzielania porady prawnej w konkretnym wypadku można przejść do rozwiązywania problemów ogólnych, całych grup społecznych. To jest szalenie
istotne, chodzi bowiem nie tylko o to, żeby pomóc jednemu człowiekowi,
ale rzeczywiście starać się rozwiązywać problemy ogólne, które identyfikujemy przy pomocy pojedynczych osób. Mam tutaj na myśli mechanizm
systemowy albo w obrębie sieci – na przykład Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych także próbowała coś takiego wprowadzić, że poszczególne kliniki informowały o zjawiskach, które postrzegają, co znajduje się
w rocznych raportach. Pytanie, jak zaprojektować system, który pozwalałby gromadzić informacje z różnych zakątków kraju – na poziomie lokalnym czy centralnym – i oddziaływał na polityki publiczne. W tym sensie
system poradnictwa może być takim światełkiem ostrzegawczym, że nagle się pojawiają problemy danego rodzaju, na przykład na skutek zmiany
przepisów, której konsekwencji ustawodawca nie przewidział. Jeśli zaś
chodzi o uobywatelnienie tych, którzy otrzymują pomoc prawną, chciałem
zwrócić uwagę na dwa zagadnienia wymagające rozwiązań systemowych.
Po pierwsze, identyfikację ich potrzeb – nie tylko przez rejestrowanie
spraw, ale także na poziomie cyklicznych badań pokazujących potrzeby
prawne obywateli, dziedziny prawa wymagające dofinansowania, ponieważ jest na nie największe zapotrzebowanie. Po drugie, konieczna jest
ewaluacja poradnictwa, żeby się dowiedzieć, czy poradnictwo rzeczywiście pomaga obywatelom, rozwiązuje ich problemy – czy ludzie wychodzą
z bezrobocia, z długów, jakieś inne problemy mają rozwiązane.
Hanna Lipnicka (Stowarzyszenie Interclub Femina): Prowadzę powiatowy punkt informacji prawnej i obywatelskiej, przez pewien czas
jeszcze finansowany z funduszy europejskich. Chcę się podzielić swoimi
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doświadczeniami, ponieważ działam bardzo blisko ludzi, którzy zmagają się z różnymi problemami. Nie jestem prawnikiem, przez dwadzieścia
kilka lat byłam pracownikiem socjalnym, zgadzam się jednak, że musimy
mówić o trudnościach, pokazywać przykłady problemów i opisywać indywidualne przypadki. Mówię o tym, mam bowiem kilka indywidualnych
przypadków przepracowanych przez lata, gdy takie instytucje, jak sądy,
policja i powiatowe centra pomocy rodziny, działały przeciwko konkretnej rodzinie. To jest bardzo ważne, żebyśmy pokazywali indywidualny
problem i możliwe rozwiązania – niech to zmierza w takim kierunku, żeby
wprowadzić pozytywną zmianę w środowisku.
Mariusz Gierus (Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Jeleniej Górze): Nie wiem, czy systemowy problem nie leży – paradoksalnie
– w swoistych interesach poszczególnych grup. Patrząc na potrzeby samorządów, gmin, trzeba stwierdzić, że taką funkcję uobywatelniającą pełnią ośrodki pomocy społecznej, radcy prawni, którzy w tych ośrodkach
działają, programy. Instytucjonalnie poradnictwo często funkcjonuje od
dotacji do dotacji, później zaś przychodzi do mnie kobieta i mówi, że była
u radcy prawnego, chciała przyjść na dalszą część konsultacji, ale radcy
nie ma, ponieważ się program skończył. Mamy grupę interesu, jeśli chodzi
o samorząd, który zabezpiecza własną politykę, własny wizerunek przy
okazji wyborów, wtedy więc się dużo dzieje. W wypadku notariuszy, którzy
tak strzegą swojego rynku, także tego doświadczam. Biorąc pod uwagę,
że od przyszłorocznej nowelizacji różnica między adwokatami a radcami
prawnymi sprowadzi się do nazwy, konkurencja będzie jeszcze większa
i tutaj problem polega na tym, że starsze pokolenie adwokatów, prawników, odbiera to jako pewnego rodzaju konkurencję. Z drugiej strony,
kiedyś, gdy zaczynałem studia, na kierunki prawnicze otwarto drzwi, kolokwialnie mówiąc, jak do stodoły, ale do korporacji – ledwie uchylono.
Mimo że tylko uchylono, to jednak ta konkurencja tak wzrosła, że starsze pokolenie prawników, jeśli ktokolwiek z młodszego pokolenia wspomni, że warto propagować te korporacje przez poradnictwo bezpłatne,
postrzega to jako formę jeszcze większej konkurencji. Podejście starszej
generacji jest takie: „Jakie poradnictwo bezpłatne? Ty nie wiesz, jacy są
ludzie. Na poradnictwo bezpłatne przychodzą ludzie, którzy wiedzą, jak
to wykorzystać. Dasz palec, to całą rękę będą chcieli”. Ważna jest również
kwestia edukacji, uwrażliwiania młodych ludzi na potrzebę dostępu do
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prawa, szczególnie gdy Internet jest taką skarbnicą wiedzy dla często domorosłych prawników z zielonym pojęciem na temat przepisów, z takimi
zaś rozmawia mi się najtrudniej. Jak coś mu tłumaczę, to on mówi: „Proszę pana, ja wyczytałem o tym!”, wtedy nie wiem, jak wytłumaczyć, że to,
co on wyczytał, to jest tylko skrawek problemu, że naprawdę w życiu to
inaczej wygląda. Przychodzą również tacy, którzy dają się zmanipulować
informacją ogólnodostępną.
Gość: Ja mam takie krótkie dwa pytania. Czy te organizacje poradnicze
wychodzą naprzeciw ludziom? Ponieważ dużo osób nie wie, że coś takiego jest. Czy jakieś filie się otwiera, mobilne punkty poradnictwa? I drugie
pytanie: Czy poradnie obywatelskie prowadzą szkolenia z podstaw prawa?
Ija Ostrowska: Tak, biura porad obywatelskich prowadzą takie działania lokalnie, poszerzają sieć miejsc udzielania porad, wykorzystują również najnowsze technologie. Od kilku miesięcy działa portal obywatelski
obywatelskieinfo.ngo.pl – znajdują się tam informacje dotyczące podstawowych dziedzin prawa, w jakich są udzielane porady w biurach porad,
jest także możliwość uzyskania porady online. Problem w tym, że projekt
kończy się w tym miesiącu i gwałtownie szukamy funduszy na jego przedłużenie. Portal ten został bardzo dobrze przyjęty i ma dużą liczbę użytkowników. Wiele osób zadających pytania online pochodzi z małych miejscowości, w których lokalnie jest trudno uzyskać bezpośrednią usługę.
Gość: Co z osobami, które nie korzystają z Internetu?
Ija Ostrowska: Pamiętamy o nich, dlatego biura porad prowadzą nie
tylko indywidualne poradnictwo, ale także szerokie działania edukacyjne
na poziomie lokalnym, na przykład w Warszawie są organizowane spotkania edukacyjne dla osób starszych, szczególnie narażonych na manipulacje, w których następstwie wpadają w długi. W Warszawie jest również
prowadzonych wiele działań o charakterze profilaktycznym skierowanych
do młodzieży. Z kolei w Gdyni biuro porad obywatelskich prowadzi akcje
edukacyjne dla różnych grup osób, dzięki którym uczestnikom jest łatwiej
dostrzec i zdefiniować swój problem oraz zgłosić się po pomoc do właściwego źródła pomocy. W połowie lat dziewięćdziesiątych mieliśmy ambicje objąć siecią biur porad całą Polskę i nie zostawiać pustych obszarów,
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później jednak okazało się to niemożliwe – z braku środków finansowych
na taką działalność.
Gość: Mogę dodać tylko tyle, że jak nie ma rozwiązania systemowego,
które zapewnia pewną ciągłość instytucjonalną, to logika projektowo-grantowa jest taka, że łatwiej jest coś utworzyć, niż utrzymać. Jest to
pewna wada strukturalna, której doświadcza wiele podmiotów.
Gość: Ta ciągłość jest ograniczona, punkty znikają, a człowiek pozostaje w trudnej sytuacji i trudno oczekiwać, żeby jeden punkt rozwiązywał
wszystkie problemy. Jest bardzo istotne, żeby ktoś, kto się pojawił w danym biurze porad, mógł otrzymać informację, gdzie odnajdzie specjalistę,
który pomoże mu w danej sprawie. Bardzo często takiej podstawowej wiedzy te poradnie nie mają.
Filip Czernicki: Tutaj warto się pochwalić produktem naszego projektu systemowego, jakim jest mapa poradnictwa. Skorzystamy z niej
w Internecie, pod adresem: mapaporadnictwa.org. Powinna być szczególnie użyteczna dla tych, którzy prowadzą poradnictwo, gdyż w bazie
wyszukiwarki skatalogowano wszelkiego rodzaju instytucje publiczne
i niepubliczne, które można odszukać według kategorii, przedmiotu zapytania i geograficznie – z pomocą mapy. Pozwala to na przykład sprawdzić, gdzie jest najbliższa organizacja pomocowa. W imieniu studenckich
poradni prawnych mogę powiedzieć tylko tyle, że nie jesteśmy w stanie
być bliżej wszystkich potrzebujących, dlatego klienci, niestety, sami muszą dotrzeć do siedziby poradni. Jest jednak z powodzeniem prowadzone
poradnictwo listowne – jeśli nie jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, to taką
formę komunikacji polecam. Co do street law, to program ten jest zaliczany do praktycznych metod nauczania prawa. Zajęcia takie funkcjonują na
wielu uczelniach, czasem prowadzone w połączeniu z poradnią prawną.
Odbiorcami tych zajęć są wybrane grupy, uczniowie szkół ponadpodstawowych, czasami osadzeni w zakładach zamkniętych czy karnych, gdzie
studenci prowadzą wykłady o prawie, sami przy tym ucząc się mówienia
o prawie przystępnym językiem.
Tomasz Schimanek: Nawiązując do kwestii skuteczności poradnictwa,
chciałbym wyjaśnić, że czasami bardzo trudno ją zmierzyć, ponieważ po-
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czucie zadowolenia klienta jest subiektywne – mimo że obiektywnie klient
otrzymał optymalne wsparcie, to może mieć poczucie niezałatwienia sprawy. W badaniach, o których wspomniałem, uczestniczyło 200 osób, korzystających głównie z pomocy biur porad obywatelskich – 92% tych osób było
zadowolonych z udzielonej pomocy, a trzy czwarte uznało, że ich problem
dzięki temu wsparciu został rozwiązany. To pokazuje, że nawet w tym subiektywnym ujęciu wsparcie uznano za skuteczne. Z kolei działania studenckich poradni prawnych to jest bardzo dobra robota, która procentuje na
przyszłość – to zaszczepianie bakcyla poradnictwa w studentach prawa,
co przekłada się później na prawników pracujących pro bono. Naprawdę
szeroki, powszechny dostęp obywateli do poradnictwa wymaga jednak
stworzenia w miarę stałych podstaw finansowania działalności poradniczej. Największym ciosem w budowanie zaufania do poradnictwa jest to, co
się działo w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, kiedy rzeczywiście spora część poradni po zakończeniu finansowania się zlikwidowała, a ludzie zostawali bez pomocy. Sojusznikiem poradnictwa mogą być samorządy, które zresztą są zainteresowane wspieraniem go, ale oczekują pieniędzy z budżetu państwa. Wracamy do tego, że
rozwiązania systemowe dla poradnictwa są istotne – i mam wrażenie, że
wszyscy powinniśmy się starać, żeby kiedyś nabrały one realnego kształtu.
Filip Czernicki: Kiedy zacząłem zajmować się problematyką poradnictwa po koniec lat dziewięćdziesiątych, nie spodziewałem się, że uda się
stworzyć w tak szybkim tempie tak potężną sieć studenckich poradni, dodatkowo zaś utrzymać jej stabilność. Sprzyjało nam to, że byliśmy w okresie przemian, wszyscy chcieliśmy jakiś zmian – także w zakresie nauczania
prawa. Z pewnością nie byłoby jednak takiego odzewu, zaangażowania,
gdyby nie potężne zapotrzebowanie na bezpłatne porady. Praca ta została
doceniona, okazało się bowiem, że uczelnie mogą coś dać społeczeństwu
i nie są tylko zamkniętymi budynkami, do których zwykli obywatele nie
mają wstępu. Paradoksalnie – to, że nie ma systemowych rozwiązań, powoduje tak szeroki odzew w inicjatywach społecznych. Dzięki temu między innymi poradnictwo udzielane w studenckich poradniach rozwinęło
się na dużą skalę, nie skupiając się tylko na walorach edukacyjnych. Żebyśmy jednak rzeczywiście starali się myśleć szerzej i zapewnić trwałość
działań nas wszystkich, dobrze byłoby w końcu wprowadzić systemowe
rozwiązania.
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Ija Ostrowska: Muszę powiedzieć, że kadra osób, które zakładały biura
porad obywatelskich przed osiemnastu laty, jest bardzo stabilna, rzadko
się zmienia, choć wiem, jakie trudności mieli i nadal mają koledzy, szczególnie z mniejszych miejscowości. Niepewność finansowania, obawy
o zapewnienie kontynuacji pracy – mimo tych problemów jakoś ją jednak
kontynuują. Jestem tym bardziej pełna podziwu dla nich, wiem bowiem, że
realizowanie poradnictwa obywatelskiego zakłada pewien poziom profesjonalizmu, konieczność prowadzenia bazy porad, odbywania szkoleń, odpowiedniego przygotowania pracowników, a na to wszystko są potrzebne
fundusze. Bardzo wierzę w sprawdzony model naszej organizacji i wartość
tego, że jesteśmy siecią, choć obawiam się trochę, jak długo będą trwać
nasze wysiłki, aby utrzymać ten poziom jakości, jaki cechuje biura porad
obywatelskich.
Kwestia skuteczności porad udzielanych w naszej sieci jest możliwa
do określenia, ponieważ porady nie są jednorazowe, ale w wielu sprawach,
na przykład związanych z zadłużeniami, jest zwierany dłuższy kontakt
z doradcą, aż do rozwiązania problemu, ewentualnie zmniejszenia jego
dolegliwości. Cóż jednak z tego, że biura porad obywatelskich wykazują,
ile w wyniku tych porad samorządy zaoszczędziły pieniędzy, dłużnicy bowiem zaczęli spłacać długi. Dane te w niewielkim stopniu przekładają się
na zrozumienie, że warto takie usługi zakontraktować, aby samorząd miał
korzyści finansowe.
Marek Rymsza: Kończąc naszą dyskusję, pozwolę sobie wyrazić trzy
refleksje, wracając do tytułowej kwestii uobywatelniania. Pierwszy aspekt
uobywatelniania to pomoc tak zwanym klientom bezradnym. To są ludzie,
którzy mają poczucie bezradności, powiązane z poczuciem braku sprawstwa, którzy myślą w kategoriach „ode mnie nic nie zależy”, „ja sam nic
nie mogę zrobić ze swoim życiem”. Odzyskanie poczucia panowania nad
własnym życiem, wiary, że z takim czy innym problemem można się jakoś
zmierzyć, z pewnej sytuacji można wyjść – to buduje poczucie obywatelstwa. Gdy ono się rozwinie, człowiek zaczyna reagować nie tylko na swoje
problemy, ale także na to, co dzieje się w jego otoczeniu. I nagle się okazuje, że umie lepiej dzieci wychowywać, ponieważ poradził sobie z długiem,
który go wewnętrznie spinał. Później się okazuje, że istnieje sąsiedztwo,
że można się włączyć w wolontariat i tak człowiek staje się obywatelem,
dosłownie się uobywatelnia.
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Drugi aspekt dotyczy osób świadczących pomoc, które mogą robić to
bardziej po obywatelsku, z większą obywatelską świadomością. Chciałbym zwrócić uwagę, że przed drugą wojną światową w naszej części świata, także w Polsce, etos inteligencki był bardzo mocno rozwinięty. Z faktem posiadania pewnego wykształcenia czy statusu społecznego była
związana misja pro bono. Byciu prawnikiem, adwokatem, nauczycielem
czy radnym towarzyszyło poczucie powinności wobec społeczeństwa, co
dziś często ginie. Socjologowie mówią, że inteligencja jako warstwa społeczna zamienia się w zbiorowość określaną jako knowledge class, czyli
specjalistów od sfragmentaryzowanej wiedzy, której posiadaniu nie towarzyszy już etos służby, poczucie zobowiązań wobec społeczeństwa. Dlatego należy wokół zdobywania wiedzy specjalistycznej budować aspekt
społeczno-obywatelski, tak aby człowiek zdawał sobie sprawę, że wykonywanie konkretnego zawodu, szczególnie wolnego zawodu, powinno
być połączone z zaangażowaniem, które współczesnym językiem można
określić jako „wolontariat kompetencji”.
Trzeci aspekt wiąże się z typologią aktywnych obywateli amerykańskiego badacza Kahna, dotyczącą szczebli obywatelskości. Na pierwszym
szczeblu Kahn umieszcza obywatela świadomego – to ktoś, kto sam się zachowuje jak obywatel: nie śmieci, chodzi na wybory, gdy jest o coś poproszony osobiście, to reaguje pozytywnie. Drugi stopień to obywatel, który
się angażuje w działalność społeczno-obywatelską, sam z siebie próbuje
pomóc konkretnym osobom w trudnej sytuacji. Trzeci aspekt to jest obywatel „rozwiązywacz problemów” – ktoś, kto dochodzi do wniosku, najczęściej we współpracy z innymi, że kwestie trudne należy rozwiązywać
systemowo. I to jest obywatelstwo najbardziej zorganizowane, to są struktury współtworzące społeczeństwo obywatelskie. Tylko jeśli my po tych
szczeblach uobywatelniania (się) idziemy w naszym trzecim sektorze, jeśli
budujemy społeczeństwo obywatelskie, to oczekujemy, że państwo również będzie się stawać coraz bardziej proobywatelskie. Systemowo bez
państwa pewne rzeczy zrobić trudno, można się starać, ale gdy po drugiej
stronie zgody na taki rozwój nie ma, to „uobywatelnianie obywateli” napotyka przysłowiową ścianę. Na przykład samemu prawa się nie uchwali, tak
aby budować system bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie nie ma takiej mocy sprawczej.
Opracował: Marcin Waszak
(nie wszystkie wypowiedzi są autoryzowane)
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EDUKACJA PRAWNA I OBYWATELSKA
Materiały na temat edukacji prawnej i obywatelskiej, powstałe
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/4/edukacja-prawna-i-obywatelska
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Państwo potrzebuje obywateli świadomych swoich praw i obowiązków
Z profesor Moniką Płatek – karnistką z Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, założycielką Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Prawnej – rozmawia Filip Pazderski

Filip Pazderski: Jak – Pani zdaniem – powinien wyglądać idealny
obywatel Rzeczypospolitej? Jak powinien się zachowywać, jakie mieć
kompetencje?
Monika Płatek: Idealny obywatel powinien być obywatelem i obywatelką – powinniśmy zwracać uwagę na język. Powinien wiedzieć, gdzie
szukać informacji, a także mieć poczucie sprawstwa i zaufanie do organów władzy. Te ostatnie zaś – ściślej ich przedstawiciele – muszą wiedzieć,
że służą, nie tylko rządzą. Obywatel powinien mieć również umiejętności
rozwiązywania codziennych problemów i dysponować wiedzą, dokąd się
może zgłosić, aby znaleźć pomoc. Pomoc powinna oznaczać głównie podawanie „wędki”, nie zaś „ryby”. „Ryba” to ostateczność – i powinna być
dostarczana tylko wyjątkowo, kiedy rzeczywiście sytuacja, tego wymaga.
Nie możemy na przykład oczekiwać od karnistki, którą jestem, aby była
równie doskonała w prawie administracyjnym. Podobnie długo musiałabym się teraz wdrażać w biegłość w procedurze prawa cywilnego. Nie
chodzi więc o to, żeby każda osoba była prawniczką czy prawnikiem, i to
w każdej specjalizacji. Sprawa sprowadza się do tego, żeby ludzie mieli zaufanie do samych siebie, wiedzę, gdzie szukać i jak znajdować odpowiednią informację czy pomoc oraz – ewentualnie na tym wyższym poziomie
– do kogo się zgłosić, żeby znaleźć swoją „rybę”. I nie wykluczam sytuacji,
w której prawniczki i prawnicy zarabiają za usługi, które świadczą. Wyobrażam sobie jednak, że w większości wypadków ludzie powinni mieć
możliwość trafienia do centrum informacji społecznej, gdzie będą mogli,
z pomocą tam, pracujących w dużej mierze sami znaleźć odpowiedź na
trapiące ich pytania.
Jak w tym wymiarze może Pani ocenić przygotowanie młodych ludzi,
którzy przychodzą na uniwersytet czy – w wypadku Pani Profesor – na
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wydział prawa? Czy, w Pani ocenie, są odpowiednio do tej nowej roli
przygotowani, między innymi przez szkołę?
Nie usłyszy Pan ode mnie żadnego złego słowa na temat młodych ludzi. Przez kilkanaście lat prowadziłam zajęcia tak zwane kliniczne z „prawa na co dzień” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I uważam, że to jest jeden z najbardziej fantastycznych rodzajów
nauczania. Bardzo ubolewam nad tym, że go teraz nie ma. Kiedy jeszcze
miałam możliwość prowadzenia tych zajęć, wymagały one ode mnie nie
tylko większego zaangażowania czasowego, ale także ogromnego wysiłku związanego z koniecznością poszukiwania dofinansowania tych zajęć. Przedmiot „prawo na co dzień” polega na tym, że studenci poznają
jednocześnie przepisy prawa oraz ich praktyczne działanie i zastosowanie. Teorii jest niewiele, sporo jest zaś aksjologii i tego, jak doprowadzić
do sytuacji, aby to, co zapisane w przepisach, znalazło odzwierciedlenie
w codziennej praktyce zgodnie z duchem prawa. Musimy więc w konkretnej sprawie nie tylko uwzględnić przepis, zastosować procedurę, ale
także wiedzieć, do jakiego urzędu, co i jak napisać. Czyli za każdym razem uczestniczka lub uczestnik zajęć wypracowuje samodzielnie sposób,
jak w ramach obowiązującego prawa rozwiązać konkretny problem lub
konkretne zagadnienie. Ze strony prowadzących zajęcia wymaga to otwartego, partnerskiego nastawienia do studentek i studentów. Oni sami
zaś również się uczą umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą, jasnego
komunikowania i kojarzenia przepisów prawa materialnego z proceduralnymi na gruncie prawa konstytucyjnego i przepisów międzynarodowych.
W ramach kliniki „prawa na co dzień” przygotowani studenci i studentki przekazywali tak zdobytą wiedzę o prawie – jedna grupa szła do więzienia, druga do szkół, głównie licealnych. I kiedy patrzyłam na pierwszych
zajęciach na tych młodych ludzi – studentów prawa, którzy przychodzili
niepewni, zamknięci i przestraszeni, to odczuwałam na początku wewnętrzny lęk, myśląc: „O rany, oni sobie nie poradzą!”. Na zajęciach kliniki
studenci razem z prowadzącymi, czyli ze mną i z moimi koleżankami i kolegami, przygotowywali scenariusz lekcji z zakresu konkretnej dziedziny
prawa i prezentowali ją przed innymi studentami, którzy następnie ten
sam scenariusz odtwarzali dalej – we wspomnianych wybranych więzieniach lub szkołach. W rezultacie często sytuacja wyglądała tak, że pierwsze prowadzone zajęcia były kiepskie, drugie również były nie najlepsze,
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trzecie słabe, a przy czwartych coś się zaczynało dziać. Okazuje się, że kumulacja wiedzy, przyglądanie się, towarzyszenie, uczestniczenie w pracy
innych – to wszystko sprawiało, że czwarta z kolei para – przeważnie bowiem studenci i studentki przygotowywali to w parach – była już bardzo
dobra. Wystarczyło pół roku tych zajęć, proszę mi wierzyć, a osoby, które
brały w nich udział, dostawały się na wszystkie aplikacje, na jakie chciały,
bez „pleców”, bez znajomości, dobrze „ustawionych” rodziców lub „znajomych królika”. I tak było przez te wszystkie kilkanaście lat. Czyli wystarczy
pół roku, żeby tak zmienić studiującą osobę.
Jest jeszcze jedna zabawna rzecz związana z tymi samymi zajęciami
– okazywało się bowiem, że strach nie był tylko mój. Studenci i studentki,
przystępując do nich, też odczuwali podobny lęk – im również się wydawało, że sobie nie poradzą. Ich podejście zmieniało się jednak w momencie,
kiedy dostawali wiedzę, jak postawione przed nimi zadanie wykonać, i uzyskiwali możliwość przetestowania tego w praktyce. Błędy były mile widziane, ponieważ pozwalały na lepsze zrozumienie, co poprawić. Czasami to
właśnie inicjatywa studentek i studentów, nie zaś prowadzących sprawiała,
że wszyscy uczyliśmy się czegoś nowego. Praca w zespole i wspólnie spędzone godziny dawały także możliwość lepszego poznania się, zaprzyjaźnienia i wyjścia z koszmaru wydziałowej anonimowości. To jest szczególnie
ważne na takim wydziale, jak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie jest 6 tysięcy osób studiujących i panuje anonimowość. Grupy te z czasem stawały się świetnymi grupami koleżeńskimi.
W ramach kliniki pracowaliśmy szalenie intensywnie. Studentki i studenci – oprócz zdobywania wiedzy z zakresu prawa – uczyli się, jak mówić, jak prowadzić prezentacje dotyczące prawa, ponadto byli wyposażani w podstawowe zasady aktywnej komunikacji i przekazywania wiedzy.
Najważniejsza z nich brzmi: „Jeżeli nie potrafisz powiedzieć prosto o tym,
o czym mówisz, to znaczy, że sam nie wiesz, o czym mówisz”. W ten sposób
oduczaliśmy studentki i studentów slangu, który prawnicy od trzeciego
roku studiów mają nieźle opanowany i mylą go ze znajomością prawa.
Uczymy również, że nie jest ważne to, co ja chcę powiedzieć, tylko ważne
jest to, co odbiorczyni lub odbiorca z tego zrozumie. W ten sposób „prawo
na co dzień” nauczyło mnie, że nie ma złych studentek czy studentów. Aby
osiągnąć odpowiedni efekt edukacyjny, trzeba bardzo dużej pracy po obu
stronach. I oczywiście wszyscy, także studentki i studenci, musieli poświęcić naszym zajęciom ogromną ilość czasu.
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Mamy także na wydziale wciąż działającą klinikę prawa, tak zwaną klinikę „klienta żywego”. Studenci i studentki rozwiązują w niej konkretne
sprawy pod kierunkiem specjalistek i specjalistów prawa. Z tego także wykluwają się dojrzalsi absolwenci, mądrzej patrzący na prawo, nie zakuwający, tylko rozumiejący je. Ta niezwykle cenna inicjatywa z powodzeniem
jest rozwijana przez profesor Eleonorę Zielińską.
Mam jako nauczycielka akademicka wrażenie, że chyba wszyscy za
mało zwracamy uwagę na warsztat, na uczenie osób studiujących krytycznego myślenia, uczenie studentek i studentów właściwego prezentowania swojej wiedzy i rozwiązywania konkretnych spraw, w których mogliby
proponować najróżniejsze rozwiązania. Za wiele uwagi przywiązujemy
zaś do czysto formalnej strony przedmiotu naszego nauczania. W momencie, kiedy jest przerost formy nad treścią, tracą na tym wszyscy: studenci
i studentki, prowadzący i sam proces nauczania.
Czy wydaje się Pani, że studia prawnicze, skoro już na nich się skupiamy, powinny uczyć również studentów i studentki pewnej wrażliwości społecznej, aby przyszli prawnicy mieli poczucie odgrywania jakiejś
roli społecznej? Czy to jest bardziej kwestia indywidualnych wyborów?
Ponieważ, jak rozumiem, i przedmiot „prawo na co dzień”, i nauka w klinikach prawa uczą także przyszłych prawników patrzenia z perspektywy klienta?
Jest takie powiedzenie, że jak ktoś nie był socjalistą za młodu, to będzie
kanalią na starość. Tu jednak nie tylko o to chodzi. Musimy sobie odpowiedzieć, kogo chcemy kształcić. I uczciwie przyznać, że żyjemy w kraju rozbuchanego neoliberalizmu, który przypomina dziewiętnastowieczny kapitalizm angielski – brutalny, bezwzględny, zimny i chłodny. Jeśli popatrzy się
na język, na sposób prowadzenia przez władzę dyskursu z obywatelami,
rzuca się w oczy to, że na przykład w programach, które są skierowane do
gmin, do powiatów, głównie mowa jest o tym, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, zwalczać patologie, usuwać szkodników. Właściwie
cały czas postrzega się społeczeństwo jako grupę ludzi, która wymaga zarządzania, opieki, podporządkowania. W ramach społeczeństwa dostrzegamy chętniej obszary będące raczej patologią niż normą. I oczywiście,
jeśli tak dalej będziemy patrzyli na ludzi, to będziemy dostawać to, czego
oczekujemy. Tymczasem, kiedy pracuję z organizacjami pozarządowymi,
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zwłaszcza z małymi organizacjami kobiecymi – na wsiach, w miasteczkach, to widzę w całej Polsce tak niesamowitą energię, umiejętności i zdolności tworzenia kapitału kulturowego i społecznego. Polega on na tym, że
ludzie, z którymi te organizacje pracują, różni – młodzi i starsi, nabierają
poczucia sprawczości, wiary w siebie, nowych umiejętności. To są ludzie,
którzy są przystosowani do społeczeństwa otwartego. I w tym widzę rozdźwięk. Wydaje mi się, że władza nie ma poczucia, że ma współistnieć.
W związku z tym musi sobie znaleźć usprawiedliwienie i często widzi
wyłącznie tych ciężko wykluczonych, zalkoholizowanych, spatologizowanych, chorych. I w związku z tym postrzega swoją rolę jako zarząd nad
ludźmi niepełnosprawnymi. Do tego stopnia, że nawet ludziom niepełnosprawnym, którzy są oczywiście całkowicie sprawni, sądy odmawiają na
przykład praw do wychowywania dzieci. A po drugiej stronie znajdziemy
przecież ludzi, którzy bardzo dobrze funkcjonują dopóty, dopóki się nie
dowiedzą, że są „patologią”.
I to, co robimy na wydziale prawa, to jest trochę splot tych dwóch
podejść. Młodzież, która tu przychodzi, to w dużej mierze świetni ludzie.
Nie jest tak, że nie są wrażliwi. To raczej my, jako ich nauczyciele i mentorzy, powinniśmy tę wrażliwość podtrzymać i rozwinąć. I wydaje mi się, że
jest to oczywiste, że przynajmniej w okresie, kiedy jesteśmy na studiach,
mamy obowiązek służyć innym. W związku z tym, krótko mówiąc: mamy
obowiązek tak kształcić studentów i studentki, żeby mieli poczucie służby
innym ludziom.
Obecni politycy i rządzący również się wywodzą często spośród tych
studentów. Opisywana przez Panią praca stwarza więc także możliwość
wpływania na to, jak władza będzie wyglądała w przyszłości, jaką będzie miała świadomość.
Prawda jest też taka, że przecież prezentowane przeze mnie opinie ani
nie są przeważające, ani wyłączne. Mamy również ten drugi, bardzo silny
nurt neoliberalny, który jest nurtem nastawionym na promocję egoizmu.
Wartości chrześcijańskie, o których się teoretycznie w tym nurcie mówi,
pozostają często w teorii. Kiedy przychodzi do cnót kardynalnych... Tych
ani studenci, ani ludzie, którzy są dorośli i chodzą co tydzień do kościoła,
wymienić już nie potrafią. Trudno więc i o ich sprawcze uzewnętrznienie.
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Wracając jeszcze do systemu edukacji. Czy – w Pani opinii – potrzebne jest podjęcie jakiś działań na wcześniejszych etapach edukacji, żeby
tych młodych ludzi lepiej przygotować do roli obywatela?
Oczywiście. „Prawo na co dzień” polegało na tym, że wyposażeni w odpowiednią wiedzę prawną studenci trafiali przez te kilkanaście lat do
szkół i przekazywali ją dalej. W ten sposób docierali i do młodzieży w szkołach, i do osadzonych w więzieniach. Ten sposób nauczania prawa działał,
między innymi dzięki temu, że powstało Polskie Stowarzyszenie Edukacji
Prawnej, które temu właśnie służyło. Ciągle jest rzesza nauczycieli, którzy
chcą prowadzić tego typu zajęcia, przygotowywać w ten sposób ludzi. Tak,
młodzież powinna mieć dostęp do dobrej wiedzy obywatelskiej, w której prawo, historia i wiedza o społeczeństwie powinny być zintegrowane
i przetłumaczone również na działania praktyczne. Nie można ograniczać
się do wkuwania, nauczania nastawionego wyłącznie na zapamiętywanie. Nauczanie prawa i obywatelskości powinno być skierowane przede
wszystkim na naukę myślenia i prospołecznego działania.
Prawdziwe pytanie brzmi jednak: „Czy my nie uczymy myśleć dlatego,
że nie umiemy tego robić, czy nie robimy tego, ponieważ nie chcemy uczyć
myśleć?”. Bo naród tępy, niemyślący, konserwatywny i pijany jest w rezultacie łatwiejszy do zarządzania. W takiej sytuacji ci, którzy są u władzy, jak
mawiał Jerzy Urban, „się wyżywią”. I ci, którzy są blisko tej władzy, także
się wyżywią. Ale co z resztą? Mają być tanimi, tępymi i posłusznymi? Jak
mawiał Thomas Jefferson, nie będzie bogatego i demokratycznego społeczeństwa bez mądrych ludzi.
Mamy obecnie napisanych wiele programów nauczania z zakresu obywatelskości, w systemie edukacji przewidziano naukę wiedzy
o społeczeństwie, a na wyższym etapie edukacji – w gimnazjum i liceum
– pojawia się również edukacja prawna. Z obserwacji umiejętności dorosłych ludzi związanych z korzystaniem z prawa czy z udziałem w procesach demokratycznych wynika jednak, że to wszystko nie przekłada się
na praktykę życia społecznego. Wydaje się więc, że jest jednak problem
z wolą odpowiedniego prowadzenia tych zajęć.
Chcę tutaj powiedzieć coś ważnego i bardzo mi zależy, żeby to wybrzmiało. Sferą w systemie edukacji, w której wyraźnie widać, jak – choćby
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nieświadomie – jesteśmy nastawieni na podkreślanie nierówności i dyskryminację, jest sposób rozdzielania funduszy. Dotyczy to także rodzajów
obciążeń leżących po stronie gminy, która ma przygotować odpowiednią
infrastrukturę. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje fundusze na
prowadzenie szkół w kwotach niezależnych od miejsca położenia poszczególnych placówek – czy znajdują się w lokalizacji centralnej, czy też
na prowincji. Moim zdaniem, nie będziemy mądrym, dobrym społeczeństwem, jeśli nie zaczniemy dawać ludziom szansy rozwoju, szansa ta nie
jest zaś jednolita i zależy także od miejsca urodzenia.
Finlandia i my zaczynaliśmy w jednym czasie. Mieliśmy prawie takie
same szanse. W Finlandii doprowadzono do tego, co mają dziś – są bogatym, szczęśliwym, z dobrą jakością życia, demokratycznym społeczeństwem, które sobie świetnie radzi z kryzysami, jakie oczywiście również się
tam pojawiają. Finlandia jednak podeszła do swojego rozwoju inaczej niż
my, robiąc to za pomocą kilku metod. Po pierwsze, byli bardzo wrażliwi na
równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Po drugie, znajdowali nisze ekonomiczne, w których można było rozwijać przemysł, także ten drobny (czego
przykładem jest choćby Nokia). I naprawdę nie stawiali ludziom, chcącym
podjąć działalność, żadnych przeszkód. Po trzecie, wiedzieli, że nie uda się
osiągnąć rozwoju społecznego, jeśli się nie zmniejszy liczby ludzi w więzieniach i jeśli polityka karna będzie tym instrumentem, dzięki któremu
władza musi pokazać, że coś robi. I równie ważne było jednak zapewnienie
wszystkim młodym ludziom równego poziomu edukacji. Oznacza to tyle,
że jeśli w Helsinkach jest nauczyciel, który uczy języka angielskiego, to on
dostanie dwa lub trzy, cokolwiek by to nie było, tysiące. Z kolei w małej
miejscowości, daleko od środków transportu, ten sam nauczyciel może dostać tych samych tysięcy siedem. Dyrektor szkoły w dużym mieście dostanie dwa tysiące na działalność artystyczną, ale w małej miejscowości dostanie siedem. Ponieważ w mieście wystarczy być. Nawet jak się nie chodzi do teatru, do kina, do kawiarni, to jest się nimi otoczonym. Pierre Bourdieu pisze w tym wymiarze o kapitale kulturowym, który się zdobywa siłą
rzeczy – przez ludzi, z którymi się przebywa, przez otoczenie, w którym się
jest. My zaś dyskryminujemy dzieci z ośrodków wiejskich, z miejsc odległych od centrum. Tak naprawdę nam to szkodzi, przecież to, że rosną nam
kolejne generacje ludzi bezrobotnych, którzy swoją sytuację dziedziczą
z pokolenia na pokolenie, to jest nasza wina. I to jest pierwsza kwestia.
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Druga dotyczy stwarzania ludziom z mniejszych miejscowości szansy. W pewnych ośrodkach spotkałam osoby dające stypendia młodym
ludziom. Okazuje się, że wystarczy im przekazać takie stypendium na douczanie się i oni opuszczają swoje miejsca zamieszkania. I rzecz nie w tym,
żeby zabronić ludziom wyjeżdżania, ale raczej w tym, żeby się zastanowić, jak sprawić, by inni tam przyjeżdżali. Polska jest przecież pięknym
krajem. Mamy mnóstwo terenów, na których ludzie mogliby się budować
i osiedlać, dając przykład własnymi wzorcami przywiezionymi z innych
miejsc. Nie można jednak ogólnie mówić o wszystkich sytuacjach i ich
przyczynach.
Gdy zaczynałam studia, to na ten wydział trafiało kilkanaście procent
dzieci ze wsi, które miały trzy razy trudniej. Rozwiązanie ich problemów
nie może sprowadzać się tylko do tego, żeby im dać punkty. Jeśli bowiem
na pierwszym i drugim roku nie ułatwi się takim studentom dostępu do
zasobów, które każdy „szczeniak” dorastający w mieście otrzymywał za
darmo, przez samo tam przebywanie, to się okazuje, że duża część takich
osób odpada. Teraz jednak sytuacja się jeszcze pogorszyła, ponieważ studentów z terenów wiejskich jest kilka marnych procent. I nie chodzi tylko
o dostanie się na studia – zarówno dawniej, jak i teraz do tego wystarczyło dobrze zdać odpowiedni egzamin. Przecież o wiele łatwiej jest dobrze
zdać nawet komuś pochodzącemu z biednego domu w mieście niż komuś,
kto urodził się ze średnio zamożnych rodziców, ale w dalekiej, „zabitej dechami” wsi. A te ostatnie ciągle w Polsce są. Sytuacja nie ulegnie zmianie,
dopóki nauczyciel języka angielskiego w takiej małej miejscowości nie będzie otrzymywał wynagrodzenia w wysokości 9 tysięcy złotych zamiast
2 tysięcy złotych. Kiedy będą tam dobrze zarabiać, część najlepszych pójdzie tam uczyć. Wydaje mi się, że bez wyrównania poziomu nauczania
w kraju nie osiągniemy statusu dobrego społeczeństwa, dlatego nie ma
się co silić na „ogólne” czy „jednolite” nakłady i rozwiązania. Stąd, gdy Pan
mnie pyta, kto przychodzi tu na studia, mogę powiedzieć, że są to młodzi ludzie, którzy mają zapewniony start – albo im rodzice płacą, albo już
sobie znaleźli pracę i mogą zarobić. Czyli przychodzą tak naprawdę już
wybrani.
A czy jakąś odpowiedzią na przedstawianą przez Panią Profesor sytuację mógłby być system stypendialny, preferujący osoby o niższym
kapitale kulturowym lub pochodzące z gorzej rozwiniętych obszarów?
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System stypendialny jest potrzebny dodatkowo, ale nie wystarczy.
Nie możemy tak samo rozdzielać pieniędzy na wsi, w małym miasteczku
i w dużym mieście. Po prostu. I to nie może być automat, to nie może być
zarządzane według jakiegoś tam wskaźnika. To musi być jednak zrobione
uczciwie i z wrażliwością. Jeżeli Finowie sobie dali radę, to i my możemy.
Ja nie mówię o innych Skandynawach. Finowie mieli jednak takie same
problemy, jak my, tylko chcieli być w Skandynawii, nie zaś w radzieckim
systemie. A my cały czas tkwimy w radzieckim systemie.
I trzeba zrozumieć, że młodzież zaniedbana, niewykorzystana, to młodzież zagrożona „zatraceniem”. Jak Pan wcześnie usłyszy, że jest Pan do niczego, to Pan będzie do niczego. A jak Pan wcześnie usłyszy, że Pan może,
to Pan będzie mógł. W rezultacie potencjał, jaki tracimy, przekreślając ludzi systemowo, jest ogromny. I wygląda to tak, że tym, którzy dochodzą do
władzy, to odpowiada, osłabia bowiem możliwość konkurencji i utrwala
struktury zależności. Tylko trzeba się zastanowić, czy to jest to, o co nam
chodzi.
Wróćmy jednak do rozmowy o roli przyszłych prawników. Czy myśli
Pani, że absolwent tego kierunku, który kończy uniwersytet, powinien
mieć jakąś wrażliwość obywatelską, jakieś społeczne nastawienie?
Osobiście uważam, że tak. Tylko jakie ma znaczenie to, co ja uważam?
I nawet teraz, kiedy z Panem rozmawiam, widzę, że brzmię – co mi akurat
nie przeszkadza – jak człowiek o strasznie lewicowych poglądach. Przyjrzyjmy się jednak konstytucji, szczególnie jej artykułowi drugiemu, który
jest skierowany do władzy. Mówi się w nim, że jesteśmy państwem sprawiedliwości społecznej, co znaczy, że władza ma funkcjonować w ten sposób, żeby takie warunki zapewnić. Wydaje mi się, że to się musi również
odbywać przez kładzenie nacisku na rozbudzanie wrażliwości. Jeśli nawet
ktoś jest psychopatą, to nie oznacza, że nie ma umiejętności i możliwości
służenia swoją wiedzą innym. Psychopatia nie polega na tym, że taki człowiek nie wie, co inni czują, ale sprowadza się do tego, że on ma w nosie to,
co inni czują. I w polityce widać, że psychopaci to sprawni intelektualnie
ludzie, którzy potrafią funkcjonować i dobrze pracować. W związku z tym,
gdyby jasna była zasada, że elementem pracy jest również służenie innym
i dzielenie się wiedzą, pewnie by to także robili. Ludzie wrażliwi będą zaś
na tym zyskiwać.
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Wydaje mi się także, że jeśli mamy być nie tylko dla siebie... Jeśli ja
mam być dobra po to, żeby właściwie wykonywać swoje obowiązki, to
powinnam dobrze uczyć ludzi, którzy w związku z tym będą mogli dobrze
swoją wiedzą prawniczą służyć zgłaszającym się do nich konkretnym
obywatelkom i obywatelom. Przyjęcie takiego podejścia będzie wpływać
na wyższą jakość usług prawniczych, w rezultacie zaś na wyższą jakość
prawa, a to pozwoli nam, jeżeli będzie działać sprawnie, eliminować te
obszary, w których mamy do czynienia z dyskryminacjami. Co więcej, będąc wrażliwymi, będziemy widzieli, że na dziś katalog dyskryminacji nie
jest zamknięty. On jest zamknięty tylko ramami naszego umysłu. Dziś już
rozpoznajemy dyskryminację ze względu na pochodzenie, narodowość,
wyznanie, kolor skóry, ale po drodze doszły nam: wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, orientacja płciowa. Do tych obszarów dochodzi także sytuacja społeczna. Widzimy, że „bumiś”, bezdomny, nie zostaje
skopany i pobity dlatego, że to jest Jan Kowalski, który komuś zaszkodził,
tylko dlatego, że był obsikany, śmierdzący, samotny, słaby. W związku
z tym został potraktowany przedmiotowo. I już dziś wiemy, że to pobicie
to przejaw jaskrawej dyskryminacji ze względu na sytuację społeczną.
Tego typu zmiany już u nas nastąpiły. Na początku śmialiśmy się ze
Szwedów, kiedy ci dostrzegli, że ludzie są dyskryminowani z powodu czegoś tak oczywistego, jak wygląd – ponieważ są zbyt grubi, zbyt chudzi,
zbyt mali, zbyt wysocy, zbyt „coś tam”, czyli nie są przeciętni. Można by
ich potraktować jako niezwykłych, my ich jednak dyskryminujemy. Już jednak wiemy, że to dyskryminacja, prawdopodobnie więc wraz z większym
uwrażliwieniem będziemy widzieli i to, czego teraz jeszcze nie dostrzegamy. Tyle że w kraju, w którym brak nastawienia na służbę i na dobre
wykonywanie również zawodu prawnika, dużo trudniej się przebić z rozpoznaniem nowych kryteriów dyskryminacji. Mamy z tym do czynienia
dziś. Z punktu widzenia świadomości obywateli krajów bardziej rozwiniętych pod kątem wrażliwości na dyskryminację jest nawet nieprzyzwoite,
że można robić karierę polityczną i posługiwać się przy tym argumentami
szerzącymi na przykład homofobię, nienawiść do innych religii czy pozwalając sobie na żarty z orientacji płciowej. U nas jako nieprzyzwoitego nie
traktuje się jeszcze zachowania, w ramach którego parlamentarzystka po
korekcji płci jest obrażana z tego powodu przez innych parlamentarzystów. Dowodzi to nie tylko niskiej kultury prawnej, ale także niskiej wrażliwości na niedyskryminację. Tylko skoro tak jest, to musimy sobie również
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zdać sprawę z tego, że nie wystarczy powiedzieć, że „ktoś ma coś zrobić
i to zmienić”. Prawdopodobnie oznacza to, że także my – jako nauczycielki
i nauczyciele – jesteśmy mało wrażliwi albo niesamowicie koniunkturalni.
I skoro teraz wieje na prawo, w kierunku konserwatywnym, i skoro mamy
tendencje do powiedzenia „jak ci się nie powodzi, to jesteś sam sobie winien”, to nie jest to proste zadanie.
A czy może Pani jeszcze spróbować wskazać inne – poza kliniką „prawa na co dzień” i uniwersyteckimi klinikami prawa – formy działania
stosowane w Polsce lub znane Pani z zagranicy, których wprowadzenie
na polskie uniwersytety, na wydziały prawa, mogłoby służyć kształtowaniu większej wrażliwości wśród studentów i uczeniu ich dostrzegania innych perspektyw?
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na
którym jestem zatrudniona, jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt organizacji studenckich. Uczelnia stwarza więc płaszczyznę do rozwijania własnych zainteresowań, a studenci sami mogą takie koło powołać i w rezultacie działać, co jest niezwykle ważne i pozytywne.
Większość studentów pracuje zawodowo, co ma swoje wady i zalety.
Moim zdaniem, dobrze, że młody człowiek bierze swoje sprawy we własne
ręce i podejmuje odpowiedzialność za swoją przyszłość. Źle jest jednak,
jeżeli trafia w miejsca, gdzie zarabia, ale się nie rozwija. Miejsca do kształtowania wrażliwości? Proszę bardzo: praktyki, nie tylko w sądach, prokuraturach i kancelariach prawniczych, ale także w pracy z policją, strażą miejską, w zakładach karnych, poprawczakach, zakładach psychiatrycznych,
domach opieki społecznej i wszędzie tam, gdzie życie dotyka niegładko.
Wyjazdy w ramach Erasmusa, udział w symulacjach sądowych, konkursy
oratorskie, praca i pisanie w periodykach studenckich, tworzenie i praca
w studenckich teatrach i kabaretach, praca w organizacjach społecznych
i studiowanie wrażliwe na krytyczne myślenie – to wszystko i pewnie wiele jeszcze innych aktywności spełnia te kryteria.
Aby to jednak funkcjonowało, potrzeba wydziałów nastawionych na
służenie studentom. Tymczasem mam wrażenie, że bywa odwrotnie, że
to studenci służą do utrzymania wydziałów. Studia to czas na intensywne myślenie, pracę, naukę. Mam porównanie ze Stanów Zjednoczonych
i z Polski. W Stanach Zjednoczonych mogę zadać studentom każdą ilość
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materiału na następny tydzień i będę miała tylko ten problem, że także
muszę zdążyć z jego przerobieniem. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że tam studentka czy student na dobrej uczelni z tym materiałem się
zapozna. W Polsce pewności nie mam. Powodem różnicy nie jest styl mojej
pracy, ale model zorganizowania studiów i podejścia do studenta. Tam
studenci (i ich rozwój) są właściwie najważniejsi. U nas nie zawsze student
się liczy, zawsze jego pieniądze – i wiem, że jeżeli ja to powiem głośno, to
zostanę zakrzyczana, że to nie jest prawda, że to jest tylko moja opinia i że
jak ja w ogóle mogę tak mówić. Mogę, ponieważ jest ważne, żeby osoby
studiujące nie stawały się swoistymi zakładnikami istniejących układów,
ale miały szansę wykształcenia umiejętności, wrażliwości, wiedzy i krytycznego myślenia. Zastanawiając się nad tym, jak to zrobić, warto zwrócić uwagę i na sposób prowadzenia egzaminów na prawie.
Moim zdaniem, osoby studiujące nie powinny zakuwać na pamięć
przepisów. Ja wciąż jeszcze znam na pamięć dawno już nieobowiązujący
Kodeks karny z 1969 roku. Obecny z 1997 roku zmienił się już ponad dziewięćdziesiąt razy i szykują się kolejne. Kodeksy zmieniają się u nas w tempie przyspieszonym – cierpimy na swoiste „rozwolnienie ustawodawcze”.
Kształcenie prawniczki czy prawnika nie polega na uczeniu się na pamięć. Zwłaszcza że korzystamy przecież też z orzecznictwa i z różnych kodeksów. I nie dlatego nie należy tego robić, że prawo się zmienia, ale dlatego, żeby posiąść warsztat rozumienia i stosowania przepisów. Dlatego
podczas egzaminów pisemnych można u mnie mieć przy sobie wszystkie
pomoce, łącznie z podręcznikiem i notatkami. Student czy studentka ma
pokazać, jak myśli. Odpada ściąganie, pozostaje praca umysłowa. Mam
nadzieję, że i umiejętność myślenia samodzielnego, krytycznego też służy
kształtowaniu wrażliwości.
Uczę kryminologii i prawa karnego wykonawczego. Wbrew pozorom,
są to przedmioty, które za każdym razem wymagają także sięgania po
konstytucję, Europejską konwencję praw człowieka, Kodeks karny, Kodeks
karny wykonawczy, Kodeks rodzinny i kilka innych aktów prawnych oraz
orzecznictwo. W związku z tym wykuwanie na pamięć jest bez sensu. Z kolei dostrzeżenie systemowych powiązań między różnymi zbiorami przepisów i umiejętne z nich korzystanie też, mam nadzieję, sprzyja refleksji i poszerzaniu perspektyw. Nie chodzi więc o wykucie kodeksu, ale na przykład
o zastanowienie się, czy ma sens żądanie zaostrzenia kar i wprowadzanie
nieustannych nowelizacji w tym prawie? Co lepiej służy prewencji? Sta-
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bilność i znajomość prawa czy straszenie kolejnym jego zaostrzeniem?
Nie chodzi więc o wykuwanie artykułu pierwszego Kodeksu karnego, ale
raczej zrozumienie zawartego w nim konceptu „przestępstwa”, i umiejętne zastosowanie tej wiedzy w rozstrzyganiu konkretnych kazusów. A to
powinno sprzyjać aktywnemu, samodzielnemu i krytycznemu myśleniu.
Czy można powiedzieć, że takiemu celowi służyłaby także nauka na
kazusach, w stylu brytyjskim?
Tylko to jest też polska metoda! Widzi Pan, prawo common law i prawo
tak zwane stanowione – one się już dziś za mocno nie różnią albo – łagodniej – warto widzieć istniejące między nimi zależności i powiązania.
Proszę chociażby zwrócić uwagę na całe orzecznictwo Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
A gdyby miała Pani jeszcze spróbować wskazać jakąś konkretną metodę edukacyjną, podobną do street law, o którym już rozmawialiśmy?
Street law, kliniki prawa... Gdybym była dziekanką wydziału prawa, zrobiłabym to, co zrobił profesor David McQuoid-Mason, swego czasu dziekan
Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Durbanie w Republice Południowej
Afryki. Ostatni rok studiów prawa polegał u niego na tym, że pół roku studenci pracowali w wybranej klinice „żywego klienta”, a pół roku wszyscy
przerabiali street law. David McQuoid-Mason prowadził zajęcia ze street
law dla sześciuset studentów jednocześnie. On jeden mógł sobie na to
pozwolić, miał bowiem rzesze asystentów, którzy robili całą pozostałą
robotę.
Ważne jest również przygotowanie para-legals, czyli ludzi, którzy
są pomocnikami obeznanymi z wiedzą prawniczą i pomagają ludziom
w małych miejscowościach, w wioskach, rozwiązywać proste zagadnienia prawne. Z pewnością nie ograniczyłoby to usług adwokackich. Mogłoby nawet wpłynąć na wzrost na nie popytu. Ludzie świadomie wiedzą
w takich warunkach, ile można i warto zrobić samemu, a kiedy dobrze
oddać sprawę w ręce profesjonalistek i profesjonalistów. Wzrost poziomu
wiedzy zapewnia większe poczucie kontroli nad swoim życiem, przez to
zaś lepsze poczucie sprawczości i samopoczucie. Dla mnie ostatecznym
celem jest dobra jakość życia. Ja chcę miłych, szczęśliwych ludzi, którzy
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chodzą, uśmiechają się, pracują, żyją dobrze. I mają poczucie, że właściwie
mogą się czymś podzielić z innymi, nie tylko w kraju. Para-legals są tego
elementem.
Drugą metodą są dobre praktyki, ale rzeczywiście dobre praktyki.
Trzecią metodą są koła naukowe i wzmacnianie działań organizacji
pozarządowych. I to jest to, co ja potrafię wymyśleć, ale jak Pan zapyta
kolejnych pracowników mojego wydziału, to wymyślą dalsze rozwiązania,
które również będą dobre. Tylko to nie mogą być praktyki, które trwają pół
roku i są bezpłatne, jak w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To jest nieuczciwe, zakłada bowiem, że dostęp do nich ma córeczka lub synek kogoś,
kto może za to zapłacić, albo człowiek bogaty, który ma już utrzymanie.
A czy nie wydaje się Pani, że w propagowaniu tego typu zachowań,
związanych z angażowaniem się na rzecz innych, z wrażliwością społeczną, może nam przeszkadzać obciążenie okresem komunizmu? Wtedy także były takie pomysły, żeby wysyłać ludzi, ekspertów w lud.
Ale to nie chodzi o to, proszę Pana, żeby iść raz, akcyjnie, i coś tam
pozałatwiać. Tak jak powiedziałam, zaczynaliśmy z Finami w tym samym
momencie, ale my jesteśmy w traktowaniu drugiego człowieka bardzo
protekcjonalni i niezwykle patriarchalni. To jest to myślenie, że jako władza ja wiem lepiej. I to jest niezwykle sowieckie. To się odbywa oficjalnie,
choć znacznie częściej dzieje się podprogowo. To nie jest normalne, że
sędzia ma immunitet, który go zwalnia z odpowiedzialności za to, że on za
szybko jedzie. On nie powinien tracić pracy, ale powinien dostać grzywnę
wyższą niż przeciętny obywatel czy przeciętna obywatelka. Poseł XY ma
prawo mówić, co mówi, w sejmie – i co jest obraźliwe, i choć źle świadczy
o XY, to musi się mieścić w ramach wykonywania wolności parlamentarnej. Tu ma immunitet. Kończy się jednak takiemu posłowi czy takiej
posłance immunitet, jeżeli popełnia czyn zabroniony, niezwiązany z działalnością jako parlamentarzystka czy parlamentarzysta. Nie może być tak,
że dostajemy przekaz, że są równi i równiejsi, i równiejszych się prawo nie
ima, nieświadomie bowiem wkładamy ludziom do głowy: to nieprawda, że
możesz swoją pracą dojść do czegoś. Ty masz się podlizać, dostać, załapać
– wtedy właściwie nie jest ważne, co ty sobą reprezentujesz. I oczywiście
studenci nie są głupi. Choć studenci, których obserwuję często na radach
wydziału, bywają przerażająco oportunistyczni. I często godzą się i chodzą
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na układy, które są wygodne dla nich także indywidualnie. I znowu, nie
chciałabym generalizować, ponieważ nie wszyscy i nie zawsze. I nie da się
ukryć – to my im dajemy przykład swoją podobną postawą.
Zapewne trudno również nakłaniać ludzi do tego, żeby chcieli pomagać innym, jeśli najpierw muszą sobie sami jakoś pomóc, zapewnić
sobie byt.
Wie Pan, co się mnoży, to się dzieli. Proszę mi wierzyć. Naprawdę. Ja
kasę zrobiłam wtedy, kiedy o kasie zupełnie nie myślałam. Co zaś na pewno daje wyniki, to życzliwa ciekawość ludzi i świata, znajomość różnych
języków i uczenie się rosyjskiego.
Czy myśli Pani, że w jakiejś bliskiej perspektywie mamy w Polsce
szansę na to, żeby ta zmiana zachodziła? Żeby nasze społeczeństwo
dorastało do tych potrzeb czy warunków, o których Pani mówiła, które
powinny zaistnieć, żeby nam się wszystkim żyło lepiej? Żebyśmy się stali taką Finlandią? I co by tu musiało się takiego wydarzyć?
To pytanie, na które i Pan sam musi odpowiedzieć. To jest piękny kraj,
w którym ciągle wszystko jest jeszcze możliwe. To jest także nadal kraj
demokratyczny, w którym się porobiło troszkę chwilami nieciekawie. „Nieciekawie” to złe słowo. Lepiej powiedzieć: w którym się porobiło właśnie
neoliberalnie, ale być może i z tym przesadzam. Być może generalizuję
za bardzo. Przecież jednak siedzę i mówię to wszystko, nie mając poczucia,
które miałabym kilkadziesiąt lat wcześniej, że to mi zaszkodzi. Co oznacza,
że jednak nie jest tak źle, prawda?
Jednocześnie mam poczucie, że popełniliśmy kilka błędów, które są
groźne i których popełniać nie należy. Wykluczyliśmy na samym starcie ludzi biednych i starych. Wykluczyliśmy ludzi młodych, którzy nie są bogaci.
Nie dotrzymaliśmy słowa o neutralności i zaczęliśmy w nadmiarze dawać
przywileje Kościołowi. W rezultacie zajął miejsce partii komunistycznej,
co utrudnia rozwój społeczeństwa otwartego. To, co jest obecnie trudne,
ale nie jest niemożliwe, a jest potrzebne, to praktykowanie krytycznego
myślenia i wzajemnej życzliwości. Jesteśmy w Unii Europejskiej, co jest
ogromnym naszym atutem. Przez kilka lat pracowałam na Ukrainie i wiem,
że nie różnimy się od Ukraińców. Zupełnie niczym. Jesteśmy tacy sami.
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Mamy te same zalety i te same wady. Tyle tylko, że mamy dużo więcej
szczęścia niż oni, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w kraju, który ma dobrą administrację, nawet jeśli ona jest zła. Ma dobre struktury, nawet jeśli one są złe. Po prostu Polska jest funkcjonującym państwem, nawet jeśli nie jesteśmy z tego zadowoleni, jak ono funkcjonuje.
Na Ukrainie ludzie giną, chociaż byli tak samo zaparci, tak samo bohaterscy, tak samo chcieli przemian. Naprawdę. Tyle tylko, że prawdopodobnie
ta masa lat praktyk sowieckich utrudnia im znacznie wydobycie się z tego
tak, żeby administracja państwa i poczucie wspólnoty działały lepiej. Czyli to, co my osiągnęliśmy bez przelewu krwi i jakże spokojnie, oni – idąc
w podobnym kierunku – potwornie za to płacą i jest im dużo trudniej.
My z kolei, sporo osiągając, także się cofnęliśmy w sferze neutralności
i równości, i autonomii kobiet. Równość między kobietami i mężczyznami
była w Polsce Ludowej zaledwie formalna, ale w związku z tym nie wypadało kobiet jawnie dyskryminować i pozbawiać ich podstawowych praw
do decydowania o sobie. A teraz robimy to oficjalnie. Sprawdzianem wrażliwości będzie los i sposób ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Chodzi o to, że przyzwolenie na jedne praktyki dyskryminacyjne rodzi
przyzwolenie na kolejne. Czy sposób wykształcenia prawników może mieć
wpływ na przeciwdziałanie takim procesom? Zdecydowanie tak. Czy ma?
Wiem, że potencjał wśród studentek i studentów jest ogromny, ale nie
mam pewności, czy rzeczywiście kierunek wykształcenia jest nastawiony
na postawy służenia innym, także pro publico bono swoją wiedzą, również
w trakcie studiów.
Dziękuję za rozmowę.
Współpraca: Agata Winiarska
Monika Płatek – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni na
Wydziale Prawa i Administracji, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego macierzystej uczelni. Prowadzi zajęcia na Gender
Studies w Polskiej Akademii Nauk. Ekspertka i konsultantka wielu organizacji międzynarodowych i krajowych, między innymi Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy, Open Society Institute – New
York (OSI). Członkini międzynarodowej rady programowej „Journal of Law
and Society”, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i Rady Programowej Fundacji Instytut Spraw Publicznych.
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NOWE TECHNOLOGIE SZANSĄ
NA UPOWSZECHNIENIE BEZPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
Materiały na temat nowych technologii w wymiarze dostępu
do porad prawnych, powstałe w ramach Programu
„Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/29/nowe-technologie-a-dostep-do-porad-prawnych
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Nowe technologie a dostęp do prawa

Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe ukazanie panoramy zagadnień związanych ze stosowaniem nowych technologii w zakresie
dostępu do prawa. Prezentowana ekspertyza nie ma charakteru teoretycznego, skupia się bowiem na wskazaniu praktycznych przykładów zastosowania nowych technologii informatycznych w celu poprawy szeroko
rozumianego dostępu do prawa. Podstawowym wymiarem poniższych
rozważań jest zjawisko nieodpłatnej pomocy prawnej jako fenomenu
nakierowanego ściśle na zwiększenie dostępu obywateli (zwłaszcza osób
gorzej sytuowanych) do prawa i do sprawiedliwych rozstrzygnięć. W konsekwencji marginalnie potraktowano wykorzystanie nowych technologii
w komercyjnym segmencie usług prawnych. Porządek rozważań jest następujący. W pierwszej części opracowania skrótowo zarysowano historię zastosowań narzędzi technologicznych w obszarze prawa. W drugiej
części omówiono rozwiązania stosowane w tworzeniu zaawansowanych
stron internetowych, które mają na celu dostarczenie informacji prawnej.
Trzecia część zawiera informacje na temat programu A2J Author, szeroko
wykorzystywanego przez podmioty świadczące pomoc prawną w Stanach
Zjednoczonych. W czwartej części skupiono się na problematyce technologii Online Dispute Resolution. Piątą część poświęcono charakterystyce
oprogramowania w tym zakresie, dedykowanego na urządzenia mobilne.
W szóstej części zamieszczono podsumowanie i kilka postulatów związanych ze stosowaniem nowych technologii w celu poprawy dostępu do
prawa w Polsce.

1. Komputery a prawo – uwagi ogólne i rys historyczny
W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci komputery zrewolucjonizowały sposób świadczenia usług prawnych i zasięgania informacji o prawie
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nie tylko przez obywateli, ale także przez profesjonalistów. Trudno współcześnie wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku prawnym bez wsparcia
profesjonalnego systemu informacji prawnej. Systemy te w dużej mierze
determinują treść informacji prawnej obecnej w rzeczywistym obiegu
(jest sytuacją absolutnie wyjątkową, gdy prawnik konstruuje swoją opinię, opierając się na źródle, które istnieje jedynie w formie tradycyjnej,
papierowej). Digitalizacja informacji prawnej umożliwia znacznie szerszy
niż wcześniej dostęp do niej dla obywateli (przy założeniu, że posiadają
oni elementarną kompetencję cyfrową), ale jej rezultatem są także spore
problemy związane z wyszukiwaniem i selekcją wartościowej informacji.
Co interesujące, właśnie problem przyspieszenia wyszukiwania relewantnej informacji prawnej (i jej porządkowania) był najważniejszym bodźcem prowadzącym do informatyzacji różnych prawnych baz danych. Pionierem w tym zakresie był amerykański prawnik John Horty, entuzjasta
informatyki, który od lat sześćdziesiątych XX wieku z powodzeniem rozpoczął proces informatyzacji sądów w Stanach Zjednoczonych. Na kwestie wyszukiwania informacji prawnej szczególny nacisk kładli również
pionierzy informatyki prawniczej w Polsce, przede wszystkim Franciszek
Studnicki (por. Studnicki 1974). Błędem byłoby jednak ograniczanie zakresu rozważań nad wpływem komputerów na dostęp do prawa jedynie do
konstruowania systemów informacji prawnej. Bardzo szybko osoby zajmujące się stosowaniem komputerów w obszarze prawa zaczęły stawiać
sobie znacznie ambitniejsze cele. Jednym z nich był projekt skonstruowania tak zwanego prawniczego systemu ekspertowego, to znaczy takiego
programu komputerowego, który byłby w stanie udzielać odpowiedzi na
postawione pytanie prawne dotyczące konkretnego stanu faktycznego.
Pionierem w tym zakresie jest niewątpliwie L. Thorne McCarty, autor
programu TAXMAN z lat siedemdziesiątych XX wieku, a następnie kontynuatorzy jego wysiłków z lat osiemdziesiątych, między innymi Hajime
Yoshino z Japonii (autor cyklu programów komputerowych Legal Expert
System), tak zwana Grupa Programowania Logicznego z Imperial College
z Londynu, pod kierownictwem Marka Sergota (autorzy reprezentacji
ustawodawstwa brytyjskiego w języku PROLOG), i grupa zajmująca się
modelowaniem rozumowań opartych na precedensach z Massachusetts
i Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych (Edwina Rissland i Kevin Ashley).
Chociaż w pełni działającego prawniczego systemu ekspertowego nie
udało się skonstruować, to jednak badania prowadzone w latach siedem-
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dziesiątych i osiemdziesiąty spowodowały znaczny przyrost wiedzy w zakresie źródeł złożoności informacji prawnej i skierowały badania na nowe,
zaawansowane tory. Lata dziewięćdziesiąte to, z jednej strony, okres konstruowania nowych rachunków logicznych na potrzeby reprezentowania
skomplikowanych argumentów prawniczych (Thomas Gordon, Jaap Hage,
Giovanni Sartor, Henry Prakken), z drugiej zaś strony – pierwsze próby stosowania technologii sztucznych sieci neuronowych do modelowania tych
rozumowań (Danielle Bourcier, John Zeleznikow). W XXI wieku badania
nad reprezentowaniem informacji prawnej wkroczyły w nową fazę dzięki szerokiemu rozpropagowaniu technologii sieci semantycznej (Enrico
Francesconi, Adam Wyner i wielu innych) i upowszechnieniu standardu
.xml w kodowaniu dokumentów prawnych (Monica Palmirani i wielu innych). Nadal są również konstruowane zaawansowane systemy argumentacyjne (jak Carneades autorstwa Thomasa Gordona i Douglasa Waltona),
rozważa się ponadto – co interesujące – zastosowanie technologii Deep
Q&A do budowy nowych prawniczych systemów eksperckich (technologia
ta stała za sukcesem programu Watson, który pokonał ludzkich zawodników w grze w Jeopardy! w Stanach Zjednoczonych). W zakresie wiedzy
o historii nurtu AI and Law należy odesłać czytelnika do innych publikacji
(por. zwłaszcza: Bench Capon et al. 2012).
Skrótowo przywołane zaawansowane badania nie znajdują jeszcze
przełożenia na praktykę obrotu prawnego, ale należy o nich wspomnieć,
gdyż prawdopodobnie w nieodległej przyszłości systemy argumentacyjne zaczną odgrywać podstawową rolę w codziennym świadczeniu usług
prawnych. Niezależnie od powyższego, cyfrowa rewolucja w zakresie
kanałów komunikacyjnych w obszarze prawa już się dokonała, głównie
w związku z upowszechnieniem od lat dziewięćdziesiątych XX wieku dostępu do sieci Internet. Możliwość utrwalania i rozpowszechniania informacji prawnej w przestrzeni wirtualnej istotnie wpłynęła na dostęp do
prawa. Należy postulować prowadzenie intensywnych badań socjologiczno-prawnych w tej dziedzinie, gdyż jest to temat o niezwykłej doniosłości,
nadal zaś brakuje całościowych badań empirycznych, pokazujących, w jaki
sposób Internet wpłynął rzeczywiście na dostęp obywateli do prawa. Można jednak mieć pewność, że współcześnie to właśnie nośniki cyfrowe,
przede wszystkim strony internetowe, stanowią podstawowe źródło informacji o prawie, z jakich korzysta obywatel. W Stanach Zjednoczonych,
gdzie zjawisko cyfryzacji upowszechniło się najwcześniej, przekształce-
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nia obrotu prawnego z tego powodu są już bardzo widoczne. Szczególnie
Richard Susskind (2006) wskazuje fenomen tak zwanego utowarowienia
usług prawnych: najczęściej nie są już one dobrem „szytym na miarę” i zawsze opracowywanym od nowa na użytek konkretnego klienta z uwzględnieniem specyfiki jego sytuacji, w dużym zakresie można bowiem współcześnie mówić o zestandaryzowanych „produktach” obsługi prawnej,
oferowanych potencjalnie zainteresowanym osobom po niewielkiej cenie. Strony internetowe stanowią naturalne medium oferowania tak rozumianych usług prawnych – zestandaryzowanych informacji czy wzorów
pism i wniosków. Podmioty komercyjne, które oferują tego rodzaju usługi z zastosowaniem nowych technologii, odniosły sukcesy komercyjne
w Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o takich firmach, jak LegalDocs.com
(dyskusja modelu biznesowego tego przedsiębiorcy i kilku innych firm
– por. Johnson 2009), stanowiący przykład podmiotu świadczącego usługi
prawne zbliżające się do pełnego ich utowarowienia. Użytkownik serwisu
generuje dokumenty prawne całkowicie automatycznie, nie mając żadnego kontaktu z żywym konsultantem. Uzyskany dokument prawny jest
wynikiem automatycznego dostosowania wzorca z bazy danych systemu
do sytuacji klienta, opisanej przez niego w ankiecie (Johnson 2009, s. 263).
Jest oczywiste, że ten stopień automatyzacji przy obecnym stanie rozwoju
technologii powoduje, że klient nie jest w stanie dokonać znacznej modyfikacji pierwotnego wzorca. Niemniej jednak sukces rynkowy LegalDocs.
com pokazuje, że jakość oferowanych produktów jest wystarczająca jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb zainteresowanych osób. Dzieje się tak
również dlatego, że daleko idąca standaryzacja produktów pozwala oferującemu je przedsiębiorcy na znaczne obniżenie kosztów ich wytworzenia (większy koszt powstaje w zasadzie wyłącznie przy tworzeniu bazy
danych).

2. Strony internetowe a dostęp do prawa
Raport przygotowany w 2010 roku przez Berkman Center for Internet
and Society at Harvard University (2010) wymienia na pierwszym miejscu
strony internetowe sądów jako medium technologiczne odgrywające
istotną rolę przy zwiększaniu dostępu do prawa dla osób niekorzystających z pomocy prawnika w sprawie wymagającej informacji prawnych.
Autorzy raportu wskazują zestaw kryteriów, które określają jako zbiór
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„dobrych praktyk” w zakresie tworzenia nowoczesnych sądowych stron
internetowych. Te kryteria to: (1) dostosowanie strony do zamierzonego
audytorium, (2) prostota korzystania ze strony i łatwość wyszukiwania
na niej informacji, (3) wyczerpujący charakter prezentowanej informacji,
(4) zunifikowanie i koherencja, (5) skoordynowanie, (6) wielojęzyczność,
(7) multimedialny charakter, (8) łatwość aktualizacji przez sądy, nie zaś
tylko przez specjalistów z zakresu IT, (9) dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
Autorzy raportu analizują przykłady stron internetowych sądów w Stanach Zjednoczonych w świetle wymienionych wyżej kryteriów. Należy
zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące spostrzeżenia autorów
(w celu szerszej ich dyskusji trzeba odesłać czytelnika do lektury przywoływanego raportu i do literatury przedmiotu):


kwestią o doniosłym znaczeniu jest wyraźne oznaczenie audytorium,
do którego są kierowane poszczególne treści prezentowane na stronie
internetowej, w tym szczególnie treści przeznaczone dla profesjonalnych prawników i dla obywateli poszukujących pomocy prawnej,



należy zwracać szczególną uwagę na kwestie techniczne, takie jak rozmiar i rodzaj użytej czcionki czy elementy graficzne, a także logiczną
sekwencję informacji prezentowanej na stronie, gdyż zagadnienia te
mają podstawowe znaczenie dla praktycznej możliwości korzystania
ze strony internetowej (zakres prezentowanej informacji będzie nieistotny, jeśli informacja ta będzie ustrukturyzowana nieprzyjaźnie dla
użytkownika),



informacja prezentowana na stronie internetowej powinna mieć charakter wyczerpujący w tym sensie, że musi odpowiadać potrzebom
różnych grup interesantów i być odpowiednio pogrupowana (należy
zadbać, aby te różne grupy informacji były dostępne na jednej stronie
internetowej),



strona internetowa sądu powinna być skoordynowana ze stronami
innych instytucji (uczelni, bibliotek, klinik prawa) przez sieć czytelnych
odesłań,



aby zapewnić efektywne korzystanie ze strony, należy stosować zunifikowany layout, przy czym informacje o szczególnym znaczeniu mogą
być – w celu zasygnalizowania ich znacznej doniosłości – prezentowane w innym układzie graficznym lub w odmiennej kolorystyce (ogólnie
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jednak spójność wyglądu strony i jej poszczególnych podstron jest zagadnieniem ważnym w ich odbiorze przez użytkownika),


w zależności od istniejących potrzeb należy zadbać o to, aby treści
prezentowane na stronie były dostępne w różnych językach – autorzy
raportu podkreślają doniosłość prezentowania informacji w języku hiszpańskim (ze względu na liczną hiszpańskojęzyczną grupę etniczną
zamieszkującą Stany Zjednoczone),



podkreśla się zasadność zamieszczania na stronach zawierających treści prawne elementów multimedialnych: prezentacji slajdów, elementów graficznych, materiałów wideo – w tej formie informacja prawna
jest bardziej przyjazna dla użytkownika niż w formie tekstowej (która
oczywiście jest również nieodzowna),



informacja prezentowana na stronie internetowej powinna być na bieżąco aktualizowana, dlatego stosowana technologia musi umożliwiać
łatwą aktualizację, możliwą do wykonania przez pracownika sądu lub
podmiot świadczący pomoc prawną niebędący profesjonalnym informatykiem (Berkman Center for Internet and Society at Harvard University 2010, s. 13–26).
Powyższe rozważania pozwalają zarysować zakres problemów, z jaki-

mi musi się zmierzyć podmiot planujący opracowanie strony internetowej
zawierającej informację prawną. Zgromadzenie znacznej ilości dobrze
ustrukturyzowanej informacji jest jedynie koniecznym prerekwizytem do
opracowania strony internetowej rzeczywiście przyjaznej i przydatnej dla
użytkownika. Właściwe zaprojektowanie takiej strony internetowej wymaga szerokiej wiedzy z zakresu psychologii percepcji, uczenia się i przetwarzania informacji. Należy zwrócić uwagę, że z problemami tego rodzaju nie
borykają się wydawcy – skierowanych przede wszystkim do profesjonalistów – tradycyjnych materiałów zawierających informację prawną.
Jeśli chodzi o stosowane technologie, to w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci zanotowano znaczny postęp w zakresie funkcjonalności stron
internetowych zawierających informację prawną, w tym stron sądowych
i stron programów pomocy prawnej. Informacja statyczna jest w większej
mierze zastępowana materiałami w dużym stopniu interaktywnymi (Cabral et al. 2012, s. 248 i n.). Coraz częściej są również spotykane elementy
multimedialne, zwłaszcza filmowe, a także ankiety, które pozwalają zorientować się w potrzebach zainteresowanych osób. Trzeba podkreślić,
że strony internetowe tego typu często zapewniają uzupełniający kontakt
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z prawnikiem konsultantem, który na przykład w ramach danego stanowego systemu pomocy prawnej wyjaśnia konkretny problem (dysponując
danymi z ankiety wypełnionej przez zainteresowaną osobę) albo sprawdza poprawność dokumentu wygenerowanego elektronicznie. W tym
ostatnim zakresie należy zauważyć, że systemy automatycznego i półautomatycznego generowania pism i wniosków są stosowane nie tylko
komercyjnie (na co zwracano już uwagę wcześniej), ale także występują
często na stronach internetowych programów pomocy prawnej. Warto
tutaj wspomnieć na przykład o programie Interactive Community Assistance Network (I-CAN!) opracowanym przez Legal Aid Society of Orange
County (Cabral et al. 2012, s. 251). Inteligentne formularze dokumentów
(smart forms) kodują informację w szeroko przyjętym formacie .xml, co
umożliwia ich stosowanie na różnych platformach.
W związku ze stronami internetowymi sądów trzeba jeszcze wspomnieć o technologii elektronicznego składania dokumentów do sądu
(e-filing). Wypada zauważyć, że w pewnym zakresie (elektroniczne postępowanie upominawcze) technologia ta jest już stosowana również w Polsce. Autorzy wspomnianego wyżej raportu wskazują następujące korzyści i wyzwania związane ze zjawiskiem e-filingu oraz z dostępnością tego
rodzaju dokumentów online (Berkman Center for Internet and Society at
Harvard University 2010, s. 40 i n.):
1. korzyści (w tym zwłaszcza):


ograniczenie kosztów związanych z przetwarzaniem informacji
pierwotnie znajdującej się na papierowym nośniku, szczególnie
digitalizacji tej informacji,



możliwość złożenia i dostęp do dokumentów w dowolnie wybranej
porze,

2. wyzwania (w tym zwłaszcza):


technologie stosowane w systemach e-filingu są często zbyt złożone, żeby były dostępne dla przeciętnego użytkownika, lub wymagają podania znacznego zakresu informacji przy rejestracji, co powoduje, że są przydatne głównie dla profesjonalnych prawników, nie
zaś dla osób poszukujących pomocy prawnej we własnej sprawie,



konieczne jest efektywne zintegrowanie systemu e-filingu z systemem zawierającym bazę wzorów prawnych dokumentów (prace
nad tego rodzaju systemami są w toku, ale nie można ich jeszcze
uznać za ukończone).
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Abstrahując od wielu problemów i wątpliwości, jakie są związane
z funkcjonowaniem stron internetowych zawierających informację
prawną, należy stwierdzić, że strony takie to nieodzowny element obrotu
prawnego w przyszłości i prace nad nimi będą podlegały intensyfikacji.
Warto podkreślić, że współcześnie postrzega się funkcje takich stron szeroko: powinny one nie tylko przystępnie dla użytkownika prezentować
informację prawną, ale także pozwolić na (zautomatyzowane) wygenerowanie pisma adekwatnego do danej sprawy i elektroniczne złożenie tego
pisma do sądu lub organu (e-filing). W zakresie dostępu do nieodpłatnej
pomocy prawnej duże nadzieje pokłada się w tym wymiarze w programie
A2J Author, który szczegółowo omówiono w kolejnej części niniejszego
opracowania.

3. A2J Author
A2J Author jest programem komputerowym stworzonym w Center for
Access to Justice and Technology oraz Center for Computer-Assisted Legal
Instruction w Chicago-Kent College of Law. Program ten osiągnął spory
sukces w Stanach Zjednoczonych jeśli chodzi o jego stosowanie przez
różne podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną. Jest to program
darmowy – przy założeniu, że użytkownik chce z niego korzystać w celach niekomercyjnych. A2J Author umożliwia przygotowanie ścieżek wywiadów (na temat problemów prawnych) z zainteresowaną osobą, które
następnie są prezentowane tej osobie w atrakcyjnej formie graficznej.
Moduły A2J Author pozwalają korzystać z aplikacji HotDocs, generującej
dokumenty na podstawie informacji wprowadzonych przez zainteresowaną osobę i w konsekwencji tworzącej dokument nadający się do złożenia
do urzędu (organu) czy sądu1.
Co szczególnie istotne, A2J Author został stworzony w rezultacie przeprowadzenia w latach 1999–2001 badań empirycznych, mających na celu
identyfikację podstawowych przeszkód w dostępie do prawa. Prace nad samym programem zostały rozpoczęte w 2004 roku (Staudt 2009, s. 1135 i n.),
a osobą najbardziej zasłużoną w jego tworzeniu jest John Mayer.
A2J Author jest kompatybilny z tak zwanym serwerem LHI (Legal Help Interactive), czyli serwerem dedykowanym organizacjom non profit zajmującym
się świadczeniem pomocy prawnej. Po utworzeniu w ramach A2J Author
1

http://www.a2jauthor.org
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danego wywiadu (czyli sekwencji pytań, jakie mają na celu zorientowanie
się w sytuacji prawnej osoby zainteresowanej w określonej sprawie) jest
on zamieszczany na serwerze LHI i korelowany z odpowiednim wzorem
pisma znajdującym się w bazie HotDocs. Następnie wywiad jest udostępniany na stronach sądów i podmiotów zajmujących się świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Tylko do 2010 roku udostępniono 1,2 tysiąca
różnych wywiadów (Berkman Center for Internet and Society at Harvard
University 2010, s. 30). W 2011 roku na podstawie wywiadów z A2J Author
wygenerowano ponad 300 tysięcy dokumentów (Cabral et al. 2012, s. 251).
Warto podkreślić, że A2J Author jest nie tyle narzędziem bezpośrednio
stosowanym przy świadczeniu pomocy prawnej, ile raczej narzędziem
tworzenia instrumentów nakierowanych na ten cel. Program ten jest nieustannie rozwijany i ulepszany przez twórców, którzy korzystają z informacji zwrotnej uzyskiwanej od społeczności posługującej się tą aplikacją.
Funkcje dostępne w A2J Author, zwłaszcza w jego nowszych wersjach
(por. wersję 4.0 z 2010 roku, choć są prowadzone intensywne prace nad
kolejnymi wersjami, a także implementacją na urządzenia mobilne), pozwalają autorowi na stworzenie rozbudowanego wywiadu, który ma na
celu pozyskanie informacji na temat sytuacji prawnej zainteresowanej
osoby i w konsekwencji udzielenie tej osobie pomocy prawnej, polegającej zwłaszcza na wygenerowaniu gotowego dokumentu nadającego się
do złożenia do sądu lub organu.
Kluczową kwestią przy tworzeniu danego wywiadu jest zachowanie
jego zgodności z wzorem pisma znajdującym się w bazie HotDocs, z którym dany wywiad ma być zintegrowany. W praktyce sprowadza się to
do wprowadzenia do struktury wywiadu określonego typu zmiennych.
Zasadna jest następująca kolejność postępowania: najpierw stworzenie
odpowiedniego wzoru pisma w HotDocs, następnie utworzenie i dopasowanie do niego odpowiedniego wywiadu w A2J Author2. Kolejnym etapem
jest opracowanie tak zwanych kroków wywiadu, czyli poszczególnych
jego elementów ułożonych sekwencyjnie (będą one prezentowane finalnemu użytkownikowi w interfejsie graficznym jako „znaki drogowe” na
drodze symbolizującej jego postęp w zakresie dostępu do prawa – na końcu tej drogi znajduje się graficzna reprezentacja budynku sądu). Dalszym
etapem jest opracowanie szczegółowych pytań zadawanych finalnemu
użytkownikowi w ramach poszczególnych kroków wywiadu. A2J Author
2

http://www.a2jauthor.org/drupal/?q=AuthoringGuide
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pozwala na konstruowanie pytań różnego rodzaju, a także na budowanie
rozwiniętej struktury rozgałęziających się pytań, w której poszczególne
rozgałęzienia są generowane przez dane rodzaje odpowiedzi. Warto podkreślić, że dostępny jest rozbudowany poradnik (tutorial), mający na celu
ułatwienie rozpoczęcia pracy z programem3, zaawansowane informacje
można zaś stosunkowo łatwo pozyskać ze społeczności A2J Author.
Obecna wersja A2J Author zawiera wiele funkcjonalności pozwalających na tworzenie bardzo atrakcyjnych wywiadów, między innymi możliwość zamieszczania interaktywnych filmów, kalkulator czy kalendarz.
Trwają prace nad wersją dostosowaną do urządzeń mobilnych. Niewątpliwy sukces A2J Author powoduje, że dalszemu rozwojowi tego programu
należy przyglądać się z dużą uwagą. Z pewnością prowadzi on do przezwyciężenia wielu istotnych ograniczeń w zakresie dostępu do prawa,
w tym związanych z nieatrakcyjną formą informacji prawnej dostępnej
w Internecie i z przełożeniem tych informacji na wygenerowanie pisma
nadającego się do złożenia do sądu lub organu.

4. Systemy Online Dispute Resolution
Co najmniej od lat siedemdziesiątych XX wieku mediacja i inne metody rozwiązywania sporów zdobywają coraz większą popularność, odgrywając coraz ważniejszą rolę w obrocie prawnym Stanów Zjednoczonych
i Europy Zachodniej (Barrett, Barrett 2004). W ostatnich latach obserwuje
się również wzmożone zainteresowanie tą problematyką w Polsce. W tym
wymiarze trzeba zwrócić uwagę na możliwości, jakie stwarza stosowanie
nowych technologii w innych (będących alternatywą dla rozprawy sądowej) metodach rozwiązywania sporów. Skoro bowiem metody te, zwłaszcza mediacja, stanowią dziś w krajach zachodnich przeważający sposób
rozwiązywania sporów (pozbawiony wielu wad postępowania sądowego,
takich jak długotrwałość, nadmierny formalizm czy kosztowność), to efektywne stosowanie nowych technologii w tym zakresie może prowadzić
do poszerzenia zakresu dostępu obywateli do sprawiedliwości. Termin, za
pomocą którego można się odnieść do tych programów komputerowych,
to Online Dispute Resolution (ODR).
Należy podkreślić, że o ile technologie informatyczne w wymiarze sądowym są używane głównie do usprawnienia wyszukiwania informacji,
3

Ibidem.
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jej systematyzowania i generowania prostych pism (tak jak w wypadku
opisywanego wyżej programu A2J Author), o tyle w innych metodach rozwiązywania sporów rola technologii jest znacznie większa – programy
komputerowe tworzone w tym zakresie działają na danych dotyczących
meritum rozpatrywanego sporu.
Systemy Online Dispute Resolution mogą być dzielone ze względu na
różne kryteria. Za Arno R. Lodderem i Johnem Zeleznikowem (2010, s. 73 i n.)
należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na systemy, które posługują
się synchronicznymi i asynchronicznymi modułami komunikacji. Przy komunikacji synchronicznej użytkownicy systemu mogą się porozumiewać
w czasie zbliżonym do rzeczywistego – takimi kanałami komunikacyjnymi
posługują się popularne komunikatory tekstowe czy wideo (na przykład
Skype). Z kolei przy stosowaniu metod komunikacji asynchronicznej nie
jest możliwe nawiązywanie kontaktu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dany komunikat jest wprowadzany do środka komunikacji elektronicznej i staje się dostępny dla jego użytkownika, inny użytkownik może zaś
udzielić odpowiedzi po upływie w zasadzie dowolnego czasu (taką metodę obserwujemy na przykład na forach internetowych czy w komunikacji
za pomocą poczty elektronicznej). Warto pamiętać, że systemy Online
Dispute Resolution mogą wykorzystywać moduły komunikacji zarówno
synchronicznej, jak i asynchronicznej. I tak, istnieją systemy, które umożliwiają (asynchroniczną) wymianę dokumentów między stronami i równocześnie – lub obok – synchroniczną komunikację na przykład za pomocą
telekonferencji wideo. Tego rodzaju systemy komunikacyjne pozwalają
na prowadzenie rozmów ugodowych w sytuacjach, kiedy doprowadzenie
do tradycyjnego spotkania wiązałoby się z trudnościami (na przykład kiedy miejsce zamieszkania stron znajduje się w różnych miejscowościach
i występują trudności komunikacyjne) albo kiedy takie spotkanie byłoby
z różnych powodów niewskazane (ponieważ dla stron tradycyjne spotkanie byłoby trudne emocjonalnie).
Wyróżnia się cztery następujące, historyczne fazy rozwoju technologii
Online Dispute Resolution:


faza amatorska z lat 1990–1996, kiedy nad systemami Online Dispute Resolution pracowała grupa entuzjastów, często bez formalnego
wsparcia instytucji,



faza eksperymentalna z lat 1997–1998, kiedy uruchomiono pierwsze
programy pilotażowe z tego zakresu,
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faza biznesowa z lat 1999–2000, kiedy w związku z koniunkturą na
rynku biznesu internetowego wielu przedsiębiorców zaczęło funkcjonować w roli dostawców usług Online Dispute Resolution, co jednak
w wielu wypadkach w krótkim okresie okazało się nieopłacalne,



faza instytucjonalna, zainicjowana w 2001 roku, kiedy rozpoczęto
stopniowe prace nad wdrożeniem systemów Online Dispute Resolution do systemów instytucjonalnych (sądowych, programów pomocy
prawnej), a badacze z tego zakresu uzyskali daleko idącą świadomość
trudności i ograniczeń związanych z konstruowaniem tych systemów
(Suquet et al. 2010, s. 3).
Jak jednak wskazano powyżej, technologia Online Dispute Resolution

daje znacznie więcej możliwości niż tylko utworzenie kanałów komunikacyjnych między stronami sporu i ewentualnie osobą trzecią (na przykład
mediatorem). Wymienia się następujące typy tych systemów: systemy
wsparcia negocjacji, systemy zautomatyzowanych negocjacji, mediacji
i arbitrażu, systemy hybrydowe łączące elementy różnych metod alternatywnego rozwiązywania sporów (Suquet et al. 2010, s. 1). Systemy te
mogą więc pełnić różne funkcje: (1) asystować stronom przy prowadzeniu
rozmów, na przykład sygnalizując potencjalne rozwiązania, (2) sugerować
argumenty, jakie mogłyby być użyte w sporze, (3) dokonywać automatyzowanego podziału dóbr będących przedmiotem sporu, korzystając z uzyskanych informacji co do preferencji stron, (4) dokonywać oceny wypracowanych rozwiązań w świetle uzyskanych wcześniej informacji co do
kryteriów tej oceny. Niektóre spośród tych systemów posługują się bardzo zaawansowanymi technologiami obliczeniowymi. Jedynie poglądowo
warto zwrócić uwagę na następujące systemy komputerowe:


System Family_Winner – system wsparcia negocjacji w sprawach
rodzinnych, opracowany przez Johna Zeleznikowa i Emilię Bellucci
(Lodder, Zeleznikow 2010, s. 97–98). System ten jest oparty na obserwacji, że im więcej problemów cząstkowych udaje się wyabstrahować
z problemu głównego będącego przedmiotem sporu, tym łatwiej jest
stronom dokonywać wzajemnych ustępstw. System prosi użytkowników systemu o szczegółowe określenie zagadnień spornych i o przypisanie im wag punktowych, korzystając zaś z tych informacji, formułuje
następnie „reguły wymiany”, które są później stosowane do ułatwienia dokonywania ustępstw dotyczących poszczególnych spornych
kwestii. Od strony obliczeniowej system korzysta ze schematów te-
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oriogrowych handlu i wypłaty. System był z sukcesem stosowany do
modelowania sytuacji związanych z rozwiązywaniem problematycznych kwestii, dotyczących na przykład miejsca zamieszkania dzieci,
kontaktów z nimi czy podziału majątku.


System Split-Up, opracowany przez Andrew Stanieriego we współpracy
z Johnem Zeleznikowem (Lodder, Zeleznikow 2010, s. 111–115). System
ten również obejmował dziedzinę prawa rodzinnego, ale posługiwał
się nieco inną technologią i odmiennym sposobem prezentacji informacji. Przedmiotem sporów, których rozwiązywanie wspierał Split-Up,
był podział majątku po rozwodzie. Celem utworzenia programu było
zidentyfikowanie istotnych elementów stanu faktycznego, na które
zwracają uwagę australijscy sędziowie przy rozstrzyganiu spraw z zakresu podziału majątku po rozwodzie, a następnie wprowadzenie tych
danych do systemu komputerowego z zastosowaniem algorytmów
maszynowego uczenia się (machine learning), tak aby program komputerowy mógł później samodzielnie projektować rozwiązania skomplikowanych sporów z tego obszaru. Zidentyfikowane zmienne (występujące w stanie faktycznym) zostały reprezentowane jako odrębne
argumenty z zastosowaniem modelu argumentu Stephena Toulmina.
Istotnym elementem wzbogacającym Split-Up była sieć neuronowa korzystająca z bazy ponad 100 spraw rzeczywiście rozstrzygniętych przez
sądy. Sieć neuronowa, „wytrenowana” na bazie tego zbioru kazusów,
była następnie w stanie na podstawie wprowadzonych danych generować propozycje odpowiedzi dotyczących procentowego podziału
majątku między rozwodzących się małżonków lub proponować podziały tego majątku.
Jak nietrudno zauważyć, modele systemów Online Dispute Resolution

tworzone do rozwiązywania sporów rodzinnych należą do zaawansowanych obliczeniowo i opartych na bogatej strukturze danych. Jakkolwiek
systemy te były już stosowane w praktyce (w Australii) z sukcesem, to
daleko jeszcze do ich szerokiego wdrożenia do rozwiązywania sporów
rodzinnych – z różnych powodów (psychologicznych, społecznych, technologicznych). Niemniej jednak istnieją już dziedziny, w których systemy
Online Dispute Resolution są rzeczywiście szeroko stosowane w praktyce.
Arno R. Lodder i John Zeleznikow (2010, s. 74 i n.) wymieniają szczególnie
następujących ważnych graczy na rynku usług Online Dispute Resolution
(podmioty te nie posługują się jednak bardzo zaawansowanymi techno-
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logiami, często ograniczając się wyłącznie do elektronicznych systemów
komunikacji oraz stosując e-filing dokumentów):


System ICANN dotyczący sporów domenowych. Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN) jest instytucją pierwotnie
umocowaną i odpowiedzialną między innymi za przyznawanie nazw
domen internetowych na świecie. Począwszy od 1999 roku, ICANN
wyznacza podmioty odpowiedzialne za organizację procedur Online
Dispute Resolution dotyczących sporów domenowych. Jednym z takich podmiotów, który odniósł znaczny sukces, jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO)4.



Ważny system rozwiązywania sporów funkcjonuje również od 2004 roku przy serwisie aukcyjnym eBay (wcześniej spory związane z transakcjami w tym serwisie były obsługiwane przez system SquareTrade).
Procedura postępowania użytkowników systemu jest następująca.
Strona korzysta z ankiety, dokonując tym samym opisu charakteru
sprawy, która wymaga rozwiązania. System następnie sugeruje dostępne rozwiązania. Jeśli obie strony wybiorą te same rozwiązania,
system proponuje im podpisanie ugody kończącej spór. W wypadku
braku porozumienia strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu za
pomocą mediacji online.
Z przedstawionych wyżej rozważań dotyczących systemów Online

Dispute Resolution można wysnuć następujące wnioski. Istnieje duży
rozziew między poziomem zaawansowanych prac teoretycznych nad systemami Online Dispute Resolution (których znakomitymi przykładami są
omówione wcześniej systemy tworzone przez Johna Zeleznikowa i jego
współpracowników w Australii) a systemami rzeczywiście wdrażanymi
w praktyce, posługującymi się głównie elektronicznymi metodami komunikacji, bez większej ingerencji algorytmów komputerowych w meritum
dyskusji nad problemem. Istnieje wiele czynników (psychologicznych,
społecznych, technologicznych, formalnych), które na dziś ograniczają
rzeczywiście szerokie zastosowanie technologii Online Dispute Resolution do realnych sporów. In principio jednak z systemami Online Dispute
Resolution należy wiązać duże oczekiwania, ze względu na splot dużego sukcesu innych metod rozwiązywania sporów i zalety w stosowaniu
technologii w zakresie dostępu do prawa. Trzeba się więc spodziewać, że
4

http://www.wipo.int/amc/en/domains
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technologie Online Dispute Resolution będą z czasem częściej stosowane w codziennej praktyce obrotu prawnego. Warto podkreślić, że Arno R.
Lodder i John Zeleznikow stworzyli tak zwany ogólny model architektury
takich systemów, obejmujący zarówno element dyskursywny (możliwość
wymiany argumentów między stronami sporu i akceptacji lub odrzucenia
tych argumentów), jak i moduł zautomatyzowanego rozstrzygania kwestii
spornych (Lodder, Zeleznikow 2010, s. 146 i n.). Ten ogólny model teoretyczny stwarza możliwość różnych konkretyzacji i implementacji w poszczególnych rodzajach sporu, dziedzinach prawa i porządkach prawnych.
Jako przykład można przywołać koncepcję modelu systemu rozwiązywania sporów związanych z opracowywaniem tak zwanych planów rodzicielskich dotyczących kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej przez
rodziców po rozwodzie lub przez rodziców żyjących w rozłączeniu (Araszkiewicz et al. 2013).

5. Dostęp do prawa a technologie przeznaczone na urządzenia
mobilne
W minionym dwudziestoleciu technologie komunikacyjne zostały
całkowicie zrewolucjonizowane przez urządzenia mobilne. Telefony komórkowe znajdują się w większości gospodarstw domowych w krajach
rozwiniętych (na jednego mieszkańca przypada tam więcej niż jedna subskrypcja na telefon komórkowy – por. Poblet 2011, s. 1). W ostatnich latach
ogromną popularność uzyskały urządzenia mobilne, takie jak smartfony
i tablety, umożliwiające w szerokim zakresie używanie licznych aplikacji,
transfer plików czy korzystanie z funkcjonalności serwisów społecznościowych. Warto się więc zastanowić nad tym, w jakim zakresie technologie mobilne są lub mogą być wykorzystywane w poszerzaniu dostępu
obywateli do prawa.
W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na zjawisko optymalizacji stron internetowych programów pomocy prawnej w Stanach Zjednoczonych pod kątem urządzeń mobilnych. Dostrzeżono bowiem, że wielu
potencjalnych beneficjentów takiej pomocy może poszukiwać informacji
prawnej właśnie za pośrednictwem urządzeń mobilnych (omówienie przykładów takich stron internetowych – por. Cabral et al. 2012, s. 271).
Bardzo interesującym zjawiskiem jest opracowywanie z przeznaczeniem na urządzenia mobilne aplikacji umożliwiających pozyskiwanie in-
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formacji prawnej. Najbardziej znanym przykładem takiego narzędzia jest
aplikacja utworzona przez Illinois Legal Aid5. Nie jest to jedyny program
tego rodzaju (Cabral et al. 2012, s. 272). Obecnie są prowadzone prace mające na celu stworzenie mobilnej wersji program A2J Author i wywiadów
A2J Author dostępnych na urządzenia mobilne.
Amerykańskie programy nieodpłatnej pomocy prawnej z dużą uwagą
śledzą postępy tak zwanych spersonalizowanych wiadomości SMS, które
są szeroko stosowane wobec osób zainteresowanych pomocą w innych
branżach, szczególnie w branży ochrony zdrowia. Istnieją już pierwsze
programy pomocy prawnej, które posługują się tą technologią. Zainteresowany użytkownik, wysyłając wiadomość na określony numer, otrzymuje zautomatyzowaną informację zwrotną dotyczącą interesującego go
problemu, na przykład dane adresowe instytucji, w których może zwrócić
się o pomoc. Stosowanie tej technologii pozwala również potencjalnym
beneficjentom bardziej efektywnie korzystać z pomocy prawnej niż za
pomocą infolinii telefonicznych, które są postrzegane jako bardziej kosztowne i czasochłonne (Cabral et al. 2012, s. 275).
Uwzględniając potencjalne korzyści związane z szerokim stosowaniem technologii mobilnych w zakresie dostępu do prawa, postuluje się
prowadzenie prac służących udoskonalaniu tego kanału komunikacyjnego oraz dostosowaniu treści i formy komunikatu do specyfiki urządzeń
mobilnych. Podkreśla się szczególnie, że informacja prawna powinna być
ustrukturyzowana graficznie i dzielona na niewielkie, podstawowe części, tak aby zapoznawanie się z nią za pomocą urządzeń mobilnych było
efektywne. Rozważa się wprowadzenie specjalnych funkcjonalności do
aplikacji na urządzenia mobilne, na przykład rejestracji online na spotkanie z osobą świadczącą pomoc prawną (co może przynieść oszczędności
czasowe). Należy także wziąć pod uwagę możliwość posługiwania się ekranem dotykowym urządzeń i odpowiednie konstruowanie stron internetowych czy aplikacji pod tym kątem.
Trzeba podkreślić, że fenomen mobilnych technologii telekomunikacyjnych jest obecnie szeroko dyskutowany w wymiarze znacznie szerszym
niż posługiwanie się tymi urządzeniami w celu komunikowania informacji
prawnej – chodzi o zakres zarządzania konfliktem, prowadzenia polityki,
rozwiązywania sporów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (Poblet
2011). Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania
5

http://www.illinoislegalaid.org/legalaidapp.cfm
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w rozwiązywaniu sporów tak zwanej mądrości tłumu (wisdom of crowds
– Rule, Nagarajan 2011). Badania empiryczne pokazują, że w wielu wypadkach zadanie pytania dużej liczbie osób prowadzi statystycznie częściej
do otrzymania właściwej odpowiedzi niż zadanie tego samego pytania
ekspertowi w danej dziedzinie. Fenomen ten może mieć zastosowanie
przy rozwiązywaniu sporów online i powstały już pierwsze programy,
które umożliwiają jego wykorzystanie.

6. Podsumowanie i rekomendacje
W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu zagadnień związanych ze stosowaniem nowych technologii w dostępie do prawa. Z oczywistych przyczyn podjęte rozważania nie mogły być wyczerpujące, pozwoliły jednak wskazać najważniejsze fenomeny towarzyszące współczesnemu
rozwojowi technologii informatycznych i zwiększaniu dostępu obywateli
do informacji prawnej, a nawet do zindywidualizowanej porady prawnej.
Technologie informatyczne już istotnie przekształciły sposób funkcjonowania rynku pomocy prawnej i będą to czyniły w dalszym ciągu. Zwraca
tutaj uwagę zwłaszcza duży rozziew między stopniem zaawansowania
prac teoretycznych z tego zakresu (w tym zaawansowanych prac dotyczących modelowania argumentacji prawniczej i wyrafinowanych modeli zautomatyzowanego rozwiązywania sporów) a stosunkowo prostymi
technologiami stosowanymi w systemach rzeczywiście implementowanych i funkcjonujących w praktyce. Należy jednak sądzić, że te bardziej
zaawansowane systemy, wykorzystujące narzędzia sztucznej inteligencji,
będą coraz częściej stosowane – w pierwszej kolejności w komercyjnych
systemach informacji prawnej, a następnie zapewne również w narzędziach technologicznych, którymi posługują się programy nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Bardzo ważnym rezultatem – spowodowanym w znacznym zakresie
przez stosowanie nowych technologii informatycznych – jest dekonstrukcja formy, w jakiej jest prezentowana informacja prawna: odejście
od tradycyjnej formy tekstowej i mało czytelnego dla przeciętnej osoby
ustrukturyzowania informacji prawnej na rzecz formy łączącej elementy
graficzne, audio, wideo i oczywiście tekstowe, przy czym – ze względu na
zjawisko hipertekstowości treści publikowanych na stronach internetowych – tekst w takiej formie jest przetwarzany przez czytelnika w inny

06_Araszkiewicz_-_po_redakcji_2013.09.20.indd 123

2014-12-03 14:12:39

124 Michał Araszkiewicz

sposób niż tekst klasyczny (szczególnie nieaktualny jest tradycyjny, linearny sposób odczytywania tekstu: użytkownik raczej przemieszcza się od
jednego do drugiego źródła, często nieco przypadkowo, korzystając z sieci
odesłań). Ważnym wyzwaniem, jakie stoi przed podmiotem odpowiedzialnym za ukształtowanie treści strony internetowej zawierającej informację
prawną, jest przewidzenie zachowań użytkownika, tak aby mógł on efektywnie korzystać z odesłań.
Podsumowując powyższe rozważania, można sformułować następujące rekomendacje w zakresie posługiwania się nowymi technologiami
informatycznymi w działaniach instytucji (zarówno państwowych, jak
i trzeciego sektora) związanych ze zwiększaniem dostępu obywateli do
prawa i do sprawiedliwych rozstrzygnięć.
1. Najbardziej aktualnym i podstawowym wyzwaniem jest tworzenie
nowoczesnych stron internetowych zawierających informację prawną. Strony te powinny być tworzone przez profesjonalistów, ważne
są bowiem nie tylko treści prezentowane na tych stronach, ale także
sposoby ich udostępniania: dobór czcionki, kolorystyki i elementów
graficznych, przyjazna nawigacja i efektywne systemy wyszukiwania.
Strony internetowe muszą ponadto zawierać elementy multimedialne
(filmy, nagrania audio, grafiki) i interaktywne (możliwość zadania pytania ekspertowi, wymiany zdań między użytkownikami). Bardzo ważną
kwestią jest identyfikacja grupy docelowej, do której jest kierowany
dany zbiór informacji dostępnej na stronie internetowej, i zaznaczenie
tej okoliczności na tej stronie.
2. W związku z fenomenem utowarowienia usług prawnych należy
podjąć prace nad zintegrowaną bazą wzorów pism i wniosków, która
mogłaby być wykorzystywana na przykład w systemie świadczenia
nieodpłatnej pomocy prawnej. Przy tworzeniu i aktualizacji tej bazy
powinni być zatrudnieni wykwalifikowani prawnicy.
3. Program komputerowy A2J Author i podobne systemy mogą stanowić
punkt wyjścia w tworzeniu inteligentnych wywiadów z zainteresowanymi osobami, stanowiąc tym samym przyjazne dla użytkownika medium pozyskiwania informacji prawnej. W przyszłości należy postulować integrację tak utworzonego systemu opracowywania wywiadów
i zbierania informacji z bazą pism i wniosków.
4. Stosowanie na szeroką skalę elektronicznego obiegu dokumentów
w postępowaniach sądowych i administracyjnych może doprowadzić
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do znacznego przyspieszenia rozpoznawania spraw przez sądy. Nie
chodzi tutaj jedynie o e-filing dokumentów przez strony (z czym wiąże
się wiele niebezpieczeństw), ale także o wewnątrzsądowy obieg dokumentacji.
5. Z całą pewnością elektroniczny e-filing powinien być stosowany
w elektronicznych systemach alternatywnego rozwiązywania sporów.
To jednak tylko jedna z wielu możliwych funkcjonalności tego rodzaju
systemów. W związku z tendencją do upowszechniania mediacji i negocjacji jako metod rozwiązywania sporów będących alternatywą wobec drogi sądowej, nie wolno zaniedbać odpowiedniego propagowania narzędzi Online Dispute Resolution. W tym zakresie należy sięgnąć
nie tylko do znanych metod komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, ale także do systemów umożliwiających zautomatyzowane
rozstrzyganie sporów, w tym do crowdsourcingu.
6. W związku z ogromną popularnością urządzeń mobilnych należy inwestować w rozwój dedykowanych na te urządzenia aplikacji, które
mogą mieć znaczenie w dostępie obywatela do prawa, począwszy od
prostych kwestii, takich jak elektroniczna rejestracja do podmiotu
świadczącego pomoc prawną, kończąc zaś na rozbudowanych systemach informacji prawnej dostępnych na te urządzenia.
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Michał Araszkiewicz – doktor nauk prawnych (2010), radca prawny. Adiunkt w Katedrze Teorii Prawa oraz członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego. Zajmuje się między innymi teorią argumentacji prawniczej,
zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa
oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa.
Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych oraz współorganizator licznych konferencji i warsztatów. Członek International
Association for Artificial Intelligence and Law.
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PRAWNICY PRO PUBLICO BONO
Materiały na temat prawników działających pro publico bono, powstałe
w ramach Programu „Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/5/prawnicy-pro-publico-bono
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O studenckich poradniach prawnych, Centrum Pro Bono i działalności
pro bono prawników
Z Filipem Czernickim – prezesem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – rozmawia Agata Winiarska

Agata Winiarska: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, którą reprezentujesz, kojarzy się z co najmniej trzema obszarami: z pracą
prawników pro bono, z Centrum Pro Bono oraz z działalnością studenckich poradni prawnych. Może zacznijmy od tego, co było genezą powstania fundacji, czyli od studenckich poradni prawnych. Jak się rozwijał tak zwany ruch kliniczny, czyli właśnie sieć studenckich poradni
prawnych, i jaka w tym procesie była rola fundacji?
Filip Czernicki: Pierwsza klinika prawa w Polsce powstała w 1997 roku
na Uniwersytecie Jagiellońskim, następna w 1998 roku na Uniwersytecie
Warszawskim. Po kilku latach, kiedy te kliniki zaczęły się rzeczywiście
rozwijać i zakładano kolejne, pojawiła się idea powołania fundacji, która
byłaby organizacją parasolową – jednoczącą i reprezentującą środowisko
klinik prawa w całej Polsce. Idea wypłynęła od samych poradni. To była
potrzeba stworzenia organizacji, która reprezentowałaby ich wspólne
interesy w formie zinstytucjonalizowanej. Zwłaszcza że było o co walczyć, żeby nie powiedzieć: z kim walczyć. Koncepcja powstania fundacji
spodobała się także sponsorom, którzy wcześniej wspierali poszczególne
kliniki, ponieważ jedna partnerska instytucja ułatwiała dalsze rozwijanie
i wspieranie idei ruchu klinicznego.
W 2002 roku powstała więc Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Została ona powołana w dość interesujący sposób – na bazie doświadczeń i wiedzy, które uzyskaliśmy w Republice Południowej Afryki, tam bowiem zasięgnęliśmy inspiracji. Nietypowo, wydawałoby się
bowiem, że Republika Południowej Afryki jest na drugim końcu świata,
w rzeczywistości jednak było wiele podobieństw. W 1989 roku zarówno
w Polsce, jak i w Republice Południowej Afryki nastąpiła transformacja
do systemu demokratycznego i tamtejsze kliniki także rozwijały się w podobnym tempie co u nas. Tyle że wcześniej rozpoczęły swoją działalność,
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były więc bardziej zaawansowane niż nasze poradnie i mogliśmy się od
nich uczyć. W roku, w którym powstała fundacja, działało już w Polsce
dziesięć klinik. Wówczas nie mieliśmy problemów z nazwaniem naszych
wspólnych potrzeb i celów dla ruchu klinicznego, choć prawda jest również taka, że wtedy stawialiśmy sobie mniej ambitne cele niż te, które
udało się osiągnąć.
W tamtym okresie było wiele niesprzyjających czynników w naszym
otoczeniu, które identyfikowaliśmy jako mogące utrudnić rozwój. Niechęć,
przynajmniej zaś brak przychylności ze strony samorządu adwokackiego
i radcowskiego, ale zwłaszcza adwokackiego. I duże niezrozumienie ze
strony samych szkół wyższych. Pod wieloma względami idea klinicznego
nauczania prawa kojarzyła się uczelniom z pomysłami wyłącznie amerykańskimi i ze zbyt rewolucyjnym podejściem do tego, jak uczyć młodych
ludzi. Problem odpowiedzialności był jednym z kluczowych – istniała obawa, że nie można polegać na pracy studentów. Z perspektywy czasu widać,
że w mniejszym stopniu problemem było traktowanie studenckich poradni jako konkurencji dla prawników, choć identyfikowaliśmy to wówczas
jako główny problem.
Może przypomnijmy tutaj, że studenckie poradnie prawne działają
przy szkołach wyższych i poza osiągnięciem celu edukacyjnego – praktycznej nauki prawa dla studentów – pozwalają jednocześnie studentom, jakby przy okazji tej nauki, udzielać na zasadzie wolontariatu porad prawnych osobom potrzebującym. Korzyści z realizacji tego modelu
są obopólne – dla studentów, którzy uczą się nie tylko praktykowania
prawa, ale także wrażliwości na potrzeby ludzi, i dla osób, których nie
stać na poradę profesjonalnego prawnika. To, co mówiłeś o powstawaniu fundacji, pokazuje, jak intensywny był rozwój poradni w ciągu
ostatnich lat – obecnie dwadzieścia sześć klinik przyjmuje klientów
w sześćdziesięciu trzech punktach na terenie całej Polski. Dwa tysiące
studentów, nadzorowanych przez dwustu pięćdziesięciu pracowników
naukowych, udziela 12 tysięcy porad rocznie.
Bardzo intensywny rozwój i tak naprawdę znacznie szybszy, niż przypuszczaliśmy na początku. Byliśmy przekonani, że opór otoczenia, o którym mówiłem wcześniej, będzie znacznie trudniej przezwyciężyć. Równolegle wydarzyło się jednak wiele rzeczy, na które mieliśmy mniejszy
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wpływ, chociaż – jeśli się temu przyjrzeć bliżej – to absolwenci klinik czy
osoby zaangażowane w ten ruch tak naprawdę mocno przyczyniły się do
tego, aby zliberalizować rynek usług prawniczych w Polsce. Nie spodziewaliśmy się jednak, że to się uda tak szybko i w ten szczególny sposób.
Jedną rzecz muszę powiedzieć i chętnie to podkreślam, kiedy jestem
pytany o źródła sukcesu tej idei w Polsce, zwłaszcza w wymiarze dzielenia
się doświadczeniami z zagranicznymi kolegami i koleżankami. Wydaje mi
się, że ta obawa, o której mówiłem, i to niedowierzanie, czy poradnie i studenci mogą funkcjonować w formule klinicznego nauczania prawa, wywołały odpowiednią mobilizację i planowanie po stronie samych poradni, choć oczywiście fundacja również miała kluczową rolę do odegrania
w tym procesie. Ważna była bowiem wyjątkowa i dobrze zaprojektowana
strategia działania, która od początku była konsekwentnie realizowana
punkt po punkcie. Konkretnym i najlepszym jej wyznacznikiem było narzędzie, które się sprawdziło – standardy działania poradni prawnych. Szybko
i sprawnie wdrożone, obecnie są uznawane przez całe środowisko prawnicze za wzorcowe. Standardy te i opisany w nich model były i są odpowiedzią na wszystkie zarzuty, jakie stawiano klinikom. Na przykład jeśli jest
obawa, że studenckie poradnie są konkurencją dla rynku prawniczego,
to już w standardach mówimy, że nie będziemy konkurować, ponieważ
udzielamy bezpłatnej porady tylko osobom niezamożnym i niemającym
adwokata czy radcy prawnego w danej sprawie, ale odmówimy, gdy tylko
się okaże, że w danej sprawie jest już ustanowiony pełnomocnik. Z kolei jeśli byłaby obawa, że studenci są za mało doświadczeni i nie mogą
udzielić profesjonalnej porady, to i na taki zarzut odpowiadają standardy,
które mówią, że oczywiście – są za młodzi, dlatego nie będą żadnych porad
udzielać ad hoc, i nie ustnie, tylko na piśmie, i wyłącznie po sprawdzeniu
przez opiekunów i przy odpowiednich gwarancjach nadzoru, przygotowania merytorycznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na
takich samych zasadach jak profesjonaliści. Zasady te, jak się okazało, są
w skali światowej unikalne. Wyrównany stopień ich wdrożenia w całej Polsce pozwolił zmienić postrzeganie klinik w bardzo szybkim tempie. Dziś
nikt nie ma wątpliwości, że poradnie studenckie są instytucjami odpowiedzialnymi, świadczącymi porady prawne na wysokim poziomie, a jednocześnie nikomu niezagrażającymi, skupiają się bowiem przede wszystkim
na kształceniu studentów, którzy przy okazji czynią dobro na rzecz drugiego człowieka, pomagając tym najbiedniejszym. To w ciągu tych kilkunastu
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lat jest naszym największym sukcesem. Jesteśmy jedną z nielicznych sieci,
w której nie było zamykanych poradni, nie było porażek, nie było dołka
– mimo spadku finansowania, mimo zmian politycznych, społecznych,
gospodarczych, mimo ogromu zmian, jakie zachodzą wokół nas. Nasza
inicjatywa od początku jest na ścieżce wzrostowej.
Czy oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego ze strony fundacji były jakieś inne czynniki, które bezpośrednio wpłynęły na
wzrost w ruchu klinicznym?
Klinikom w pierwszej kolejności zależało na pozyskiwaniu środków na
prowadzenie działalności. W tym celu została powołana fundacja. Trzeba
sobie jasno powiedzieć, że większość dziekanów, z którymi rozmawialiśmy
na tamtym etapie, mówiła: „Zgodzę się na otwarcie poradni, ale nie mogę
was wspomóc finansowo”. Przyjmowaliśmy – fundacja i osoby, które były
zaangażowane w tworzenie poradni – zasadę, że nie będziemy finansować
wszystkiego i uczelnia musi się w jakiś sposób dołożyć. Tak naprawdę bez
zewnętrznego wsparcia nie byłoby szans na tak szybki i równomierny – co
również było ważne – rozwój. Większość instytucji grantodawczych nie
przewidywała możliwości zasilenia środkami uniwersytetu jako jednostki
budżetowej, finansowanej przecież z budżetu, i tak naprawdę to, co program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zapewniał, to była szansa,
że kliniki w ogóle mogą liczyć na dofinansowanie. W początkowym okresie
środki z Programu „Obywatel i Prawo” to rzeczywiście było dla nas „być
albo nie być”. Bez zewnętrznego wsparcia nie udałoby się klinik w Polsce utworzyć. Pewnie niektóre poradnie by nie powstały albo zajęłoby to
znacznie więcej czasu. Niezwykle cenna była ta możliwość i to zaufanie,
którym nas obdarzyli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Program
„Obywatel i Prawo”, powierzając nam środki w ramach regrantingu. Mogliśmy dystrybuować granty, będąc bliżej potrzebujących. To jest nauka,
którą wynieśliśmy z tego procesu: im się jest bliżej odbiorów docelowych,
tym lepiej zna się ich potrzeby. To jest model, który w naszym wypadku dobrze się sprawdził. Jako ciekawostkę mogę dodać, że nasza fundacja nigdy
nie przyznała grantu większego niż 20 tysięcy złotych, najmniejszy grant
wynosił zaś zaledwie 400 złotych. Te 400 złotych to nie była nawet kwota
„przycięta” z większej sumy, po prostu tyle wynosił koszt zakupu drukarki, która się popsuła, dziekan odmówił zaś sfinansowania tego wydatku.
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To właśnie jest przykład sytuacji, gdy tak naprawdę nam było najłatwiej,
znając kliniki z bliska, ocenić ich potrzeby.
Wspomniałeś o tym, że na początku trudno było się przebić przez
nieufność środowiska prawniczego, jeśli chodzi o działalność klinik prawa, choć teraz oceniasz, że to się zmieniło – oczywiście nie bez zaangażowania samej fundacji i dzięki wypracowanym przez sieć standardom.
A jak postrzegasz, z perspektywy tych dwunastu lat, zaangażowanie
bono?
prawników w samą działalność pro bono

Są to również lata, w których wiele się zmieniło w tej dziedzinie, w postrzeganiu idei pracy pro bono i ogólnej świadomości prawników praktyków. Pamiętam, że na początku XXI wieku występowało przede wszystkim
niezrozumienie samej idei pracy pro bono. Nie identyfikowano idei pracy
pro bono z misją i powinnością etyczną, ale na przykład mylnie z tak zwanymi urzędówkami. Trzeba także dodać, że w tamtych czasach – później
się to trochę poprawiło – opłaty za urzędówki były bardzo dalekie od rynkowych.
Mówiąc o urzędówkach, masz na myśli pełnomocnika przyznawanego z urzędu na etapie postępowania sądowego?
Tak. Pamiętam nawet bardzo znane osoby ze świata prawniczego zapraszane na nasze konferencje, które na pytanie o pracę pro bono wymieniały właśnie te słynne urzędówki. Są to oczywiście sprawy związane
z reprezentacją przed sądem, za które przecież prawnicy otrzymują wynagrodzenie, oczywiście nieadekwatne do nakładu pracy i nierynkowe, ale
nie jest to praca pro bono.
Druga konotacja, która była powszechna, to kojarzenie tego zjawiska
raczej z kulturą anglosaską, amerykańską, w której praca pro bono jest
nawet nakazem etycznym, ale także nakazem związanym z wykonywaniem zawodu, stąd jest tak powszechna. Wiele się na ten temat dyskutuje,
rozważając, czy jest to dobre podejście, ponieważ coś, co jest nakazywane,
trudno nazwać odruchem serca. Z kolei my od początku łączyliśmy pracę pro bono z tymi prawnikami, którzy mają poczucie misji i społeczną
odpowiedzialność oraz chętnie pomagają drugiemu człowiekowi w potrzebie. Tych właśnie prawników chcieliśmy także identyfikować i poka-
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zywać, stąd nasz Konkurs Prawnik Pro Bono. Wiedzieliśmy, że takie osoby są, tylko bardzo trudno jest je znaleźć, gdyż się nie reklamują, nikt ich
prawdopodobnie nie docenia, poza tymi, którzy bezpośrednio korzystają
z ich pomocy. Ten konkurs okazał się strzałem w dziesiątkę. Pomógł przede wszystkim pokazać szerszemu gronu prawniczemu, że takie postawy
nie są wcale rzadkie. Dzięki zaangażowaniu dziennika „Rzeczpospolita”,
który od początku był naszym partnerem w tym konkursie, ale także – co
nie jest bez znaczenia – wybitnych postaci świata prawniczego, czyli kolejnych ministrów sprawiedliwości, rzeczników praw obywatelskich czy
prezesów Trybunału Konstytucyjnego, mieliśmy możliwość wsparcia się
autorytetami największych postaci ze świata prawniczego, które dodawały swoim autorytetem splendoru temu konkursowi. Tym samym, jak
się wydaje, i nagrodzeni, i nominujący chętniej korzystali z tego konkursu.
Teraz można powiedzieć, że tym konkursem udało się wykonać pierwszy
krok – zidentyfikować formy świadczenia pomocy pro bono.
Następnie doszliśmy do wniosku, że skoro są zidentyfikowane różne
postawy i są zidentyfikowani prawnicy, którzy pracują pro bono, to należy
także zrobić krok dalej i postarać się zaangażować prawników, którzy tej
potrzeby pomagania dotąd nie poczuli.
Na przełomie 2005 i 2006 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych realizowała projekt, któremu patronował Program „Obywatel
i Prawo”, dotyczący współpracy prawników z organizacjami pozarządowymi. Skąd pomysł na spotkania prawników właśnie z organizacjami
pozarządowymi?
Wtedy wydało nam się jak najbardziej oczywiste, że konieczne jest
zetknięcie środowiska prawniczego ze środowiskami pozarządowymi.
Ponieważ to właśnie w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza tych
nastawionych na pomoc społeczną, których główną działalnością jest
wspieranie osób wykluczonych i potrzebujących, pojawia się stała potrzeba rozwiązywania również problemów prawnych. Działalność organizacji
potrafi chwytać za serce i jest dowodem na to, jak olbrzymia jest sfera
potrzeb w zakresie pracy pro bono. Gospodarzami spotkań były uczelnie,
stanowiące neutralny grunt dla obu środowisk. Co interesujące, okazało
się, że często było to pierwsze spotkanie tych podmiotów. Organizacje
poradnicze czy wspierające obywateli wcześniej się nie spotykały, z kolei
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uczelnie i kliniki prawa nie miały kontaktu bezpośredniego z podmiotami
świadczącymi komplementarną pomoc. Prawnicy praktycy, którzy nieraz
pewnie myśleli o takim zachowaniu społecznikowskim, nie potrafili tego
sobie zorganizować, nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Tutaj zyskali bezpośredni kontakt z właściwymi podmiotami i możliwość współpracy. Realizacja tamtego projektu ujawniła kolejne obszary możliwej współpracy,
pokazała funkcjonujące – pewnie wyrwane z miejscowych uwarunkowań,
ale modelowe – rozwiązania na mniejszą skalę, zaczęliśmy się więc zastanawiać, jak zinstytucjonalizować tego typu pomysł.
Wasza współpraca z prawnikami pracującymi pro bono zyskała bardzo konkretny wymiar w formie Centrum Pro Bono. Program „Obywatel i Prawo” jako pierwszy z grantodawców patronował tej inicjatywie.
Centrum Pro Bono cały czas od tej pory działa i się rozwija. Czy możesz
przybliżyć jego ideę?
Oczywiście. Okazało się, że są rozwiązania na świecie, które odpowiadają na pytanie o to, jak lepiej zorganizować działania typu pro bono.
Centrum Pro Bono to idea, która wywodzi się z anglosaskiego modelu nazywanego clearinghouse. Centrum Pro Bono jest bowiem instytucją, która
pełni funkcję swoistej skrzynki kontaktowej, do której mogą się zwrócić
ze swoimi problemami organizacje pozarządowe. Problemy te często są
nie do końca nazwane, często jest to skomplikowana sytuacja, niekoniecznie ze zidentyfikowanym problemem prawnym, ale wiadomo, że prawo
leży u podstaw danego zagadnienia. I właśnie Centrum Pro Bono pomaga
danej organizacji nazwać problem w języku prawniczym, sformułować
pytanie, skompletować dokumenty, które są potrzebne do tego, aby dany
problem rozwiązać. Stąd clearing. Tak przygotowane zapytanie, czyli sprawę, przekazujemy do kancelarii, które z nami współpracują. To są kancelarie prawne, które zadeklarowały wolę bezpłatnego wspierania prawnego
i rozwiązywania problemów prawnych podmiotów zgłaszających się do
centrum. Takich spraw, dotychczas rozwiązanych, było ponad trzysta pięćdziesiąt. Współpracuje z nami około sześćdziesięciu kancelarii – od tych
największych, międzynarodowych, które mają siedzibę w Warszawie, po
te jednoosobowe z różnych stron Polski.
Na początku musieliśmy kancelarie zachęcać indywidualnie, spotykając się z ich pracownikami i opowiadając o tej idei, dziś jednak większość
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nowo dołączających kancelarii trafia do nas samodzielnie, zgłaszając, że
chce w tym projekcie uczestniczyć.
Tutaj trzeba powiedzieć, że idea także przerosła nasze oczekiwania.
Wydawało się nam, że to będzie koncepcja, która sprawdzi się raczej
wśród dużych kancelarii międzynarodowych, być może korzystających
z analogicznych inicjatyw gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, ponieważ tam tego typu instytucje funkcjonują już od wielu,
wielu lat. Okazało się jednak, że pro bono jest w pewnym sensie modne,
dobrze widziane, a dzięki naszym staraniom stanowi część ratingu, czyli
oceniania danych kancelarii w wymiarze ich pozycjonowania w całym środowisku prawniczym. Wiele kancelarii traktuje dziś pracę pro bono jako
rodzaj powinności, aby pokazać także wrażliwą społecznie twarz prawnika – że praca prawnika nie jest tylko nastawiona na zysk i na wysokopłatnych klientów.
Po tych kilku latach działalności – Centrum Pro Bono powstało w 2008 roku, także dzięki wsparciu Programu „Obywatel i Prawo” – mogliśmy ten
projekt rozwinąć, tworząc jak najszerszą sieć bezpłatnego wsparcia
prawnego. Dziś nikt nie kwestionuje, że praca pro bono jest potrzebna,
wiele kancelarii korzysta z tego projektu, przede wszystkim dlatego, że
rozwiązujemy problem, skąd wziąć sprawy pro bono, i to w dodatku takie sprawy, które kancelarie interesują, ponieważ mogą z wielu spraw do
nas zgłoszonych wybierać takie, które dotyczą przez nie same wybranych
specjalności.
Centrum Pro Bono to dla fundacji model komplementarny w stosunku do klinik prawa. Do studenckich poradni prawnych mogą się zgłaszać
z problemami osoby fizyczne, których nie stać na pomoc prawną. Z kolei
organizacje pozarządowe ze swoimi problemami prawnymi trafiają do
Centrum Pro Bono.
Ponieważ rozmawiamy przy okazji zakończenia Programu „Obywatel i Prawo”, chciałabym zapytać o Twoje refleksje na temat tego programu. Warto w tym miejscu dodać, że Program „Obywatel i Prawo”
jest równolatkiem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jak on
wyglądał z perspektywy Twojej organizacji i jej działań?
Na pewno trzeba podkreślić, że pomoc, jaką uzyskały z programu nasza fundacja i sieć poradni prawnych przez nas reprezentowana, była
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niebagatelna. Były to największe środki, jakie nam powierzono w ciągu
kilkunastu lat funkcjonowania fundacji. Korzystaliśmy także z pomocy
i ze wsparcia innych instytucji, prywatnych sponsorów i fundacji, ale to
Program „Obywatel i Prawo” miał tę wyjątkową cechę, że jego wsparcie
zbiegło się z czasem, kiedy się rozwijaliśmy najszybciej i kiedy to wsparcie
było najbardziej potrzebne. Wyjątkowo rozwój programu był powiązany
z naszym rozwojem i rzeczywiście mogę powiedzieć, że w tym sensie trudno mi sobie wyobrazić, co by było, gdyby Program „Obywatel i Prawo” się
nie zdarzył i gdybyśmy nie mieli możliwości skorzystania z dobrodziejstw
tego programu. To Program „Obywatel i Prawo” był w dużej mierze kluczem do sukcesu całej idei, której patronowaliśmy.
Jako koordynatorowi programu przez te wszystkie lata bardzo podoba mi się takie podsumowanie naszej rozmowy.
Tak, ale chciałbym dodać przysłowiową łyżkę dziegciu, argumentowałem już bowiem wcześniej, że – moim zdaniem – źle się dzieje, że ten
program się kończy. To nie jest prawda, że misja została zrealizowana i ten
etap rozwoju całkowicie się zakończył. Oczywiście studenckie poradnie
prawne, Konkurs Prawnik Pro Bono czy Centrum Pro Bono to są akurat
modelowe przykłady sukcesów. Smutna prawda jest jednak taka, że wiele
instytucji grantodawczych wspierających sektor pozarządowy mniej więcej w tym samym momencie „osierociło” wcześniej przez siebie dotowane
inicjatywy. Niestety, nie stało się tak – co często przedstawiano jako argument za tą zmianą – że środki pochodzące przede wszystkim ze Stanów
Zjednoczonych zostały zastąpione przez środki z Unii Europejskiej. Ten
scenariusz zupełnie nie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. Środki
Unii Europejskiej nie zapewniły środowisku pozarządowemu takiego
wsparcia, takiego rozwoju i takiego rozwinięcia potencjału organizacji, jak
kilkanaście lat temu działające wówczas fundacje grantodawcze. Dlatego
jestem zwolennikiem, aby zapewnić przynajmniej na minimalnym poziomie dalsze wsparcie dla środowiska pozarządowego w Polsce przez niezależne fundacje – i nie mówię tutaj tylko o Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Niestety, programy grantodawcze dla środowiska, które jest mi
najbliższe, czyli zajmujące się poradnictwem prawnym i obywatelskim,
wygasły akurat u wszystkich możliwych grantodawców jednocześnie.
Należałoby przedłużyć ich funkcjonowanie do momentu, kiedy powsta-
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ną – wzorem Europy Zachodniej – czy to fundacje korporacyjne, czy to
jakieś instytucje wsparcia rządowo-samorządowego, które zapewniałyby
trwałość i ciągłość powstałych wcześniej inicjatyw. Nasza fundacja dzięki strategicznemu planowaniu, pewnemu przeprofilowaniu i szukaniu
nowych form finansowania daje sobie radę. Nie wszyscy są jednak w tak
komfortowej sytuacji. Kilkanaście lat współpracy i całe wsparcie, jakie
otrzymaliśmy od takich instytucji, jak Program „Obywatel i Prawo”, były
i są dla nas na pewno wartością nie do przecenienia. Ale szkoda by było,
żeby to, co się osiągnęło, zostało ostatecznie roztrwonione albo nie miało
zagwarantowanego wsparcia na podtrzymanie czy na stabilizację. To jest
ta łezka w oku na zakończenie Programu „Obywatel i Prawo”.
Dziękuję za rozmowę.

Filip Czernicki – prawnik, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Od 2001 roku członek zarządu Global Alliance for Justice Education,
od stycznia 2009 roku jej przewodniczący. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W działalności społecznej od wielu lat zajmuje się promocją i tworzeniem sieci
studenckich poradni prawnych (klinik prawa) w Polsce i Europie Wschodniej, a także upowszechnianiem działalności pro bono wśród prawników
praktyków. Współzałożyciel drugiej w Polsce kliniki prawa, działającej na
Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu artykułów i publikacji na temat
klinik prawa oraz dostępu do pomocy prawnej. Laureat 2012 European Pro
Bono Award – nagrody przyznawanej przez PILnet The Global Network for
Public Interes Law.
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MEDIACJE – WCIĄŻ NIEWYKORZYSTANY
INSTRUMENT ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
Materiały na temat mediacji, powstałe w ramach Programu
„Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje
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Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce

Wstęp
Mediacja w polskim systemie prawnym została wprowadzona ponad
dwadzieścia lat temu. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych1 przewidywała mediacje jako jeden z etapów postępowania w wypadku wystąpienia sporu zbiorowego. Co interesujące, mediacja jest etapem obligatoryjnym takiego sporu. W Polsce „odkryta” po
1989 roku, w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej jest obecna
od lat siedemdziesiątych XX wieku.
Dość szybko zaczęliśmy nadrabiać zaległości, już bowiem w 1991 roku mediacja pojawiła się jako element sporu zbiorowego2. Następnie,
w 1997 roku, wprowadzono ją w postępowaniu w sprawach nieletnich
i karnych3, później, w 2002 roku, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w 2005 roku – w procesie cywilnym. Zarządzeniem Ministra
Sprawiedliwości nr 24/09/PR z dnia 3 kwietnia 2009 roku powołano Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów
i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, która skupia autorytety w dziedzinie mediacji i ma głos doradczy w sprawie mediacji, co znajduje wyraz
w wydawaniu rekomendacji i opinii. Rada opracowała także Kodeks etyki
mediatorów polskich.
Mediacja i inne metody rozwiązywania konfliktów (alternative dispute
resolution, ADR) cieszą się w krajach Zachodu sporą popularnością, umożliwiając odciążenie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzając mediację,
ustawodawca – nie tylko polski – liczy z reguły na przyspieszenie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości przez zmniejszenie liczby sporów, które
znajdują swój finał w sądzie. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Gdy liczba
1 Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r., nr 55,
poz. 236).
2 Ibidem, rozdz. 3.
3 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r.,
nr 35, poz. 228); Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r.,
nr 89, poz. 555).
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spraw rozwiązanych z pomocą mediatora nie spełnia początkowych oczekiwań, pojawiają się pomysły, aby nieco bardziej stanowczo zachęcić obywateli do korzystania z mediacji – często za pośrednictwem wprowadzenia mediacji obligatoryjnej. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami
mediacji? Czy nie odbiera prawa do sądu? Przede wszystkim jednak – czy
jest skuteczne? Czy możliwe i sensowne jest wprowadzenie go w Polsce?

Mediacja
Mediacja to poufny, dobrowolny proces, w którym strony sporu próbują przy pomocy neutralnej osoby trzeciej wypracować satysfakcjonujące
je rozwiązanie. Do zalet mediacji należą jej szybkość, poufność, niski koszt,
a także zaspokojenie emocjonalnych potrzeb stron sporu, które jest niemożliwe do osiągnięcia w procesie sądowym. Mediacja nie jest w stanie
całkowicie zastąpić sądowego wymiaru sprawiedliwości, może jednak
przejąć część spraw. Powoduje to, że jest ona cennym uzupełnieniem
wymiaru sprawiedliwości, którego zalety wykraczają daleko poza samo
rozwiązanie sporu4.
Mediacja jest dyscypliną dojrzałą i zróżnicowaną, rozwinęło się bowiem wiele jej stylów. Część z nich koncentruje się głównie na interesach
uczestników sporu, część – na relacjach między nimi, najnowsze style skupiają się zaś na narracji (opowieści, jaką strony układają o wzajemnych
relacjach). Najbardziej podstawowy, od którego rozpoczyna się droga mediatora, jest jednak styl facylitacyjny5, w którym mediator ułatwia stronom wzajemną komunikację. Niezależnie od stylu, mediator na początku
przedstawia się stronom, tłumaczy im, czym jest mediacja i jakie zasady
w niej obowiązują, po czym odbiera od nich zgodę na prowadzenie mediacji. W najlepszym wypadku pod koniec mediacji mediator nie jest już potrzebny – strony nauczyły się komunikować i same rozwiązują swój spór,
a także późniejsze konflikty. W gorszym wypadku strony podchodzą do
swojego sporu bardziej racjonalnie i zwracają uwagę na punkt widzenia
drugiej osoby.

4 R. Morek, Mediacja w sprawach cywilnych. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r., Ministerstwo
Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 3 – http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/download,1594,4.html [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
5 Szerzej o stylu facylitacyjnym i innych stylach mediacji – por. K. Alama-Osmólska, K. Sawicka,
Różne drogi do zgody – mediacja facylitatywna oraz ewaluatywna, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu
Warszawskiego” 2012, nr 3–4.
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Wobec zalet mediacji dziwi, że często jest ona niedoceniana i stosowana znacznie rzadziej, niż w rzeczywistości mogłaby być wykorzystana. Nie
jest to bolączka wyłącznie polska. W wielu jurysdykcjach problem ten próbowano rozwiązać za pomocą różnych form mediacji obligatoryjnej, uzasadniając to potrzebą przekonania stron sporów do mediacji. Niewielka
popularność miała wynikać z niewiedzy, z kolei obligatoryjność – mniejsza
lub większa – miała ułatwić stronom i pełnomocnikom poznanie mediacji
i pomóc do niej przekonać6.

Obligatoryjność mediacji
Mediacja obligatoryjna wydaje się pojęciem wewnętrznie sprzecznym, z założenia bowiem mediacja jest procesem dobrowolnym. Jak więc
można godzić dobrowolność mediacji z przymusem uczestnictwa w niej?
Teoria mediacji zakłada, że strony dobrowolnie zdecydowały się wziąć
w niej udział, aby przy pomocy mediatora wypracować zadowalające porozumienie. Obowiązkowy udział w mediacji byłby zaprzeczeniem tej idei.
Okazuje się jednak, że dobrowolność mediacji nie jest pojęciem
zero-jedynkowym. Jak przekonuje Dorcas Quek w artykule Mandatory
Mediation: an Oxymoron? Examining the Feasability of Implementing
a Court Mandated Mediation Program7, przymusowość mediacji to nie
alternatywa, ale continuum rozpościerające się od pełnej dobrowolności
do pełnej obligatoryjności. Dodatkowo – za Frankiem Sanderem – dzieli
ona mediację obligatoryjną na dwie kategorie: mediację kategoryczną i mediację dyskrecjonalną. Pierwsza oznacza, że określone sprawy
przed wszczęciem procesu muszą przejść przez procedurę mediacyjną,
w drugiej sędzia może skierować strony do mediacji w trakcie przewodu
sądowego. Jakkolwiek Dorcas Quek przywołuje wiele zalet mediacji, to
jednak zwraca uwagę, że w wypadku dobrowolności mediacja może nie
wykorzystywać swojego pełnego potencjału – w sądzie Central London
na 4,5 tysiąca spraw tylko 160 zakończono za pomocą mediacji. Po wprowadzeniu systemu półobligatoryjnego (opierającego się na sankcjach finansowych) liczba samych mediacji w sprawach gospodarczych wzrosła
o 141%. Dalsze badania wykazują, że strony odniosły korzyść z mediacji

6 D. Quek, Mandatory Mediation: an Oxymoron? Examining the Feasability of Implementing
a Court Mandated Mediation Program, „Cardozo Journal of Conﬂict Resolution” 2010, t. 11, s. 483.
7 Ibidem, s. 488.
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nawet wtedy, gdy przystąpiły do niej niechętnie8. Przy czym mediacja
obligatoryjna jest postrzegana jako środek tymczasowy, mający na celu
zwiększenie popularności mediacji, dopóki nie osiągnie ona wystarczającej popularności, żeby być świadomie wybieraną alternatywą dla postępowania sądowego.
Wracając do wspomnianego wcześniej krytycyzmu, trzeba zauważyć,
że mediacja obligatoryjna tylko pozornie jest oksymoronem. Jak podkreśla
Dorcas Quek, przymus w mediacji można rozumieć dwojako: jako przymus
do mediacji, czyli obowiązek uczestnictwa, i jako przymus w mediacji, czyli
obowiązkowe zawarcie ugody. Zgodnie z tym rozróżnieniem, w przymusowej mediacji strony nie są zobowiązane do zawarcia ugody, lecz tylko
do uczestnictwa w mediacji. Nie ogranicza ona także prawa do sądu, a jedynie odwleka jego realizację w czasie.
Zakres obligatoryjności

Dorcas Quek przytacza pracę Tani Sourdin dotyczącą stopniowalności
mediacji9. Można ją opisać za pomocą pięciostopniowej skali:


Dobrowolność – mediacja przedsądowa lub ze skierowania sądu, przy
czym strony mogą się nie zgodzić na mediację.



Warunek uczestnictwa w sesji lub konferencji informacyjnej na temat.



„Miękkie sankcje” – dodatkowe przywileje za udział w mediacji lub ob-

mediacji.
ostrzenia za jego brak (na przykład większe koszty procesu dla stron,
które nie skorzystały mediacji bez przedstawienia ważnych okoliczności usprawiedliwiających).


System „opt-out” – domyślny udział w mediacji (kategorycznej lub dyskrecjonalnej) dla wszystkich, z możliwością zwolnienia z tego obowiązku.



System bezwyjątkowy – udział w mediacji przedsądowej albo sądowej obowiązkowy dla wszystkich, bez możliwości zwolnienia i z sankcjami w wypadku braku udziału (na przykład nieprzyjęcie sprawy do
rozpoznania).

8 Ibidem, s. 483.
9 T. Sourdin, Making People Mediate, Mandatory Mediations in Court-Connected Programmes,
[w:] D. Spencer, S. Hardy, Dispute Resolution in Australia. Cases, Commentary and Materials, Thomson Reuters, Pyrmont 2009, s. 148.

08_Mozliwosc_wprowadzenia_obowiazkowe.indd 146

2014-12-03 14:11:26

Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce 147

Każdy z tych modeli był wdrożony, został opisany i zbadany. System
dobrowolności funkcjonował eksperymentalnie w latach 2004–2005 w sądzie Central London10. Odpowiada on systemowi przyjętemu w polskim
Kodeksie postępowania cywilnego. Uczestnictwo stron w sesji informacyjnej wprowadzono w 1967 roku w Australii, funkcjonuje ono także w amerykańskim stanie Wirginia11. System „miękkich sankcji” występuje w Wielkiej
Brytanii – sąd zachęca strony do udziału w alternative dispute resolution,
a ich zachowanie w trakcie sesji, chęć współpracy lub jej brak, albo usprawiedliwienie odmowy uczestnictwa w alternative dispute resolution są
brane pod uwagę w trakcie ustalania kosztów postępowania. W innej formie model ten funkcjonuje tam w dziedzinie prawa rodzinnego – przed
skorzystaniem z ochrony sądowej strony uczestniczą w spotkaniu, które
ma na celu ustalenie, czy mediacja jest w danym wypadku wskazana12.
W 1991 roku Podkomitet Planowania i Polityk Sądu Najwyższego Nowej
Południowej Walii zarekomendował, aby określone kategorie stron nie
były rozpatrywane, dopóki powód nie przedstawi zaświadczenia o podjętej przed wniesieniem pozwu próbie mediacji13. System „opt-out” wprowadzono w kanadyjskiej prowincji Ontario w zakresie wszystkich spraw
cywilnych, z wyłączeniem rodzinnych. Strony są zobowiązane do podjęcia
mediacji przed wniesieniem pozwu, od czego przysługuje im zwolnienie
na wniosek. Najostrzejszy model przyjęto w niektórych stanach Australii14.
Jak widać, możliwości wyboru jest wiele, zwłaszcza jeśli połączy się to
z podejściem kategorycznym lub dyskrecjonalnym. Mediację obligatoryjną w ostrzejszych formach zastosowano w kanadyjskich prowincjach Ontario i Ottawa. Wprowadzono ją tam pilotażowo w 1999 roku i – ze względu na znaczne sukcesy – zdecydowano się na jej kontynuację15. W Europie
próbę taką podjęto we Włoszech, ale pod koniec 2012 roku włoski Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret wprowadzający obligatoryjną mediację
jako ograniczający prawo do sądu.

10 D. Quek, Mandatory Mediation: an Oxymoron? Examining the Feasability of Implementing
a Court Mandated Mediation Program, op. cit., s. 488.
11 Ibidem, s. 489.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 490.
15 R.G. Hann, C. Baar, Evaluation of the Ontario Mandatory Mediation Program (Rule 24.1): Final
Report – The First 23 Months – http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/manmed/eval_man_med_ﬁnal.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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Mediacja cywilna w Polsce
W Polsce mediacja została pierwszy raz uregulowana dwadzieścia dwa
lata temu. W wymiarze mediacji obligatoryjnej najbardziej interesująca
jest mediacja w postępowaniu cywilnym. Sprawy cywilne stanowią większą część spraw sądowych w Polsce, ponadto są szczególnie predysponowane do obligatoryjnej mediacji, ponieważ jest to spór dwóch równorzędnych aktorów, którzy dysponują prawem zawarcia ugody. To strony są
tutaj gospodarzami procesu i to one decydują, jak go zakończą – czy chcą,
żeby rozsądził je sąd, czy też same wypracują ugodę.
Nowelizacją z 2005 roku wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego oddział pierwszy rozdziału pierwszego działu drugiego pierwszej
księgi, ustanawiający reguły mediacji sądowej i zatwierdzania ugody z mediacji pozasądowej przez sędziego przewodniczącego rozprawie.
W warunkach procesu cywilnego mediacja występuje w dwóch podstawowych formach – mediacji pozasądowej i mediacji sądowej. W mediacji pozasądowej strony z własnej inicjatywy szukają mediatora, w mediacji sądowej są do niego kierowane przez sąd. Obie formy mediacji są
opisane w Kodeksie postępowania cywilnego16. Mediacja pozasądowa nie
jest tematem niniejszego opracowania, dlatego zostanie opisana raczej
pobieżnie. Będąc procesem całkowicie dobrowolnym, jest ona poddana
woli stron – wybierają one mediatora według własnego uznania, a jedynym kryterium jest ich obopólna zgoda. Mediator taki nie ma obowiązku
wykazać się formalnym wykształceniem, musi mieć tylko pełną zdolność
do czynności prawnych i pełnię praw publicznych17. Ugoda zawarta wskutek takiej mediacji może być zatwierdzona przez sąd, ale nie musi, może
się bowiem zakończyć również ugodą w formie umowy prawa cywilnego
i jako taka jest obojętna z punktu widzenia sądu.
Mediacja sądowa to mediacja ze skierowania przewodniczącego
składu sędziowskiego już w toku procesu. Niezależnie od nałożonego na
niego obowiązku nakłaniania stron do ugody, przewodniczący składu sędziowskiego może postanowieniem skierować strony do mediacji. W postanowieniu tym należy imiennie wskazać mediatora z listy znajdującej
się u prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego. Listy te nadsyłają
organizacje pozarządowe i wyższe uczelnie. Sąd musi im zawierzyć, po16 Art. 1831 par. 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
z 1964 r., Nr 43, poz. 296).
17 Ibidem, art. 1832 par. 1.
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nieważ ustawa nie przyznaje mu bezpośredniej możliwości weryfikacji
kwalifikacji mediatora. Może się on tylko opierać na renomie ośrodka
przysyłającego listę, a także na pracy koordynatora do spraw mediacji,
jeśli taki został w sądzie ustanowiony.
Mimo zdobywania przez mediację przyczółków we wszystkich procedurach sądowych i nie tylko (spory zbiorowe)18, jej sytuacja w Polsce nie
jest dobra. W 2006 roku skierowano do mediacji 1053 sprawy cywilne, później, z wyjątkiem 2007 roku, liczba ta bardzo powoli wzrastała, aby osiągnąć wartość 1656 spraw w 2011 roku. Dla sądów rejonowych wartości te
przedstawiały się następująco: 295 spraw w 2006 roku, spadek liczby spraw
w 2007 roku, stopniowy wzrost liczby do 858 spraw w 2011 roku. Nie są to
imponujące rezultaty, jeśli weźmie się pod uwagę, że w samym 2011 roku do sądów okręgowych wpłynęło 36,8 tysiąca nowych spraw cywilnych,
a do sądów rejonowych – 189 789 spraw. Można więc zaryzykować tezę,
że sędziowie nie traktują mediacji zbyt poważnie19. Mediacja pozasądowa jest ciemną liczbą, ponieważ większość spraw nią objętych nie trafia
w ogóle do sądu. Liczba protokołów z takich mediacji waha się znacznie
z roku na rok, ale nigdy nie przekroczyła pięćdziesięciu.
Nie jest znana dokładna liczba mediatorów w Polsce. Samo Polskie
Centrum Mediacji skupia ponad 1 tysiąc aktywnych mediatorów, a przeszkoliło do tej pory ponad 3,8 tysiąca osób. Ogólna liczba mediatorów
sądowych w Polsce pod koniec 2012 roku wynosiła 2470 osób: mediatorzy w sprawach nieletnich – 470 osób, mediatorzy w sprawach cywilnych
– 824 osoby, mediatorzy w sprawach karnych – 1121 osób, mediatorzy
w sprawach pracy – 283 osoby, mediatorzy w sprawach gospodarczych
– 411 osób, mediatorzy w sprawach rodzinnych – 565 osób20.

W stronę obligatoryjnej mediacji w Polsce
Trudno nie dojść do wniosku, że potencjał mediacji jest w Polsce niewykorzystany. W związku z tym coraz częściej pojawia się argument, aby
uczynić mediację obligatoryjnym elementem postępowania cywilnego.

18 Dz.U. z 1991 r., nr 55, poz. 236.
19 M. Folta, Mediacja w polskim procesie cywilnym. Teoria, praktyka, rzeczywistość, Kraków 2010
[mps pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Janiny Czapskiej].
20 Dane pochodzą z bloga Macieja Bobrowicza, wpis z dnia 17 grudnia 2012 roku – http://www.
bobrowicz.pl/blog/MEDIACJE/Ilu-jest-mediatorow-w-Polsce [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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Przygotowując niniejsze opracowanie, przeprowadzono wywiady
z osobami mającymi wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w stosowaniu mediacji, a także z ekspertami niezajmującymi się mediacją na co
dzień, ale specjalizującymi się w prawie cywilnym, aby uzyskać nieco inny,
szerszy punkt widzenia. Głównym tematem rozmów była sytuacja mediacji cywilnej w Polsce i szanse jej dalszego rozwoju. Zgromadzono ponadto
opinie o możliwości wprowadzenia mediacji obligatoryjnej i konsekwencji
takiej zmiany, a także o standardach szkolenia mediatorów, profesjonalizacji i regulacji zawodu mediatora czy stawkach wynagrodzeń za mediację ze skierowania sądowego.
Obligatoryjność mediacji w Polsce nie jest zagadnieniem nowym. Już
w 2006 roku planowano wprowadzić ją w sprawach o rozwód i separację,
wycofano się jednak z tego pomysłu. Propozycja ta wywołała ambiwalentne reakcje w środowisku mediatorów. Wnioski były miażdżące – obligatoryjność mediacji w Polsce bez zmiany systemowej samej mediacji skończy się źle, ponieważ kierowanie wszystkich spraw cywilnych do mediacji
może powodować, że trafią tam sprawy, które nie rokują zawarcia ugody,
co może generować mediacje puste, powodując niepotrzebną zwłokę oraz
wywołując frustrację stron i mediatorów. Nie mówiąc o tym, że nie ma teraz w Polsce odpowiednio dużej liczby mediatorów, którzy udźwignęliby
lawinowy przyrost mediacji, jaki wywoła obligatoryjność21.

Sytuacja mediacji w Polsce oczami ekspertów i perspektywa
mediacji obowiązkowej
Nie można mówić o szerokiej skali mediacji w Polsce, biorąc pod uwagę choćby to, że w 2012 roku odbyło się 2340 mediacji ze skierowania sądu
w sprawach gospodarczych, podczas gdy w tym samym roku wpłynęło
około 1,2 miliona nowych spraw gospodarczych22. Wobec znikomej popularności mediacji w sprawach cywilnych w Polsce i nikłego przyrostu liczby spraw kierowanych przez sędziów do mediacji pojawiają się głosy, że
przyszła pora na zdecydowane kroki – wprowadzenie mediacji obowiązkowej w ograniczonym zakresie.

21 A. Gójska, R. Boch, Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych – reﬂeksje praktyków, „Mediator” 2006, nr 37.
22 Wywiad z 2 sierpnia 2013 roku z Sylwestrem Pieckowskim, adwokatem, szefem działu procesowego kancelarii Chadbourne & Parke LLP, członkiem Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konﬂiktów i Sporów, jej przewodniczącym w 2012 roku.
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Za takim rozwiązaniem opowiada się mecenas Maciej Bobrowicz, który proponuje model opierający się w dużej mierze na przykładzie włoskim
– obowiązkowej mediacji przedsądowej w określonych kategoriach spraw,
w większości związanych z obrotem gospodarczym. Przedsiębiorcy są najbardziej świadomymi „klientami sądów”, przy tym – w przeciwieństwie
do konsumentów – niechronionymi przez prawo. Mediacja obowiązkowa
powinna, zdaniem Macieja Bobrowicza, dotyczyć określonego katalogu
spraw, które są na tyle specyficzne, żeby mieć duży potencjał zawarcia
ugody w mediacji. Jako przykład Maciej Bobrowicz podaje spory wynikłe
na gruncie umów o roboty budowlane. Zwraca także uwagę na możliwość
rozwiązywania w ten sposób spraw o błędy lekarskie. Średnio proces taki
trwa od pięciu do siedmiu lat, przy czym działanie komisji medycznych
orzekających w tych sprawach nie jest dobrze oceniane. W takiej perspektywie poświęcenie sześćdziesięciu dni na mediację, która może zakończyć
spór, wydaje się możliwością wartą podjęcia23.
Szansą na poprawę sytuacji mediacji w Polsce jest powołany niedawno międzyresortowy zespół do spraw zwiększenia liczby mediacji
gospodarczych, w ramach którego przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości z pomocą zewnętrznych ekspertów
– specjalistów z zakresu metod rozwiązywania konfliktów i sporów – wypracują strategię, którą zarekomendują później ministrowi gospodarki.
Możliwość wprowadzenia obligatoryjności mediacji w niektórych sprawach gospodarczych będzie przez zespół brana pod uwagę. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, wiceminister Mariusz Haładyj, jest jednak
bardzo ostrożny w przesądzaniu, czy to właśnie ten model zostanie zarekomendowany przez zespół. Zapewnia, że obligatoryjność mediacji na
pewno będzie rozważana i możliwe, że – jako najdalej idąca zmiana – będzie rozpatrywana w pierwszej kolejności. Mariusz Haładyj studzi jednak
ewentualny entuzjazm – obligatoryjność mediacji będzie tylko jednym
z rozpatrywanych wariantów i jest prawdopodobne, że wcale nie będzie
wariantem rekomendowanym24.
23 Wywiad z 1 sierpnia 2013 roku z Maciejem Bobrowiczem, radcą prawnym, mediatorem gospodarczym i sądowym, dwukrotnym prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych (w latach 2007–2010
i 2010–2013), członkiem Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konﬂiktów i Sporów,
członkiem wspólnego zespołu Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości do spraw
spopularyzowania mediacji gospodarczej.
24 Wywiad z 14 sierpnia 2013 roku z Mariuszem Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki, radcą prawnym, absolwentem aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli,
przewodniczącym wspólnego zespołu Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości do
spraw spopularyzowania mediacji gospodarczej.
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Głosy za obligatoryjnością mediacji pojawiały się już na etapie przygotowywania noweli Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzającej
do niego mediację w 2005 roku, przeważyła jednak wiara, że nie powinno
się wprowadzać mediacji zbyt gwałtownie, a skuteczność i szybkość tej
instytucji szybko zjedna sobie przychylność stron. Jak podkreśla sędzia
Katarzyna Gonera, z dzisiejszej perspektywy widać, że nadzieje te były
zbyt wygórowane, nadal jednak nie jest zwolenniczką obligatoryjności
mediacji. Jej zdaniem, jeśli obligatoryjność miałaby już być wprowadzona,
to w ograniczonym zakresie, na przykład w sporach o niskiej wartości25.
Zdaniem sędzi Agnieszki Rękas, w wypadku mediacji obligatoryjność
powinna dotyczyć organu procesowego, nie zaś stron – to sąd powinien
mieć obowiązek nakłaniania stron do udziału w mediacji, które mogą
wziąć w niej udział dobrowolnie. Nawet taka forma obligatoryjności powinna być – według Agnieszki Rękas – ograniczona do określonych kategorii spraw, na przykład rodzinnych, w których zachodzi kwestia ustalenia
opieki nad małoletnim dzieckiem, ponieważ gwarantowałoby to najpełniejsze zabezpieczenie jego podmiotowości i interesów. Drugą kategorią
byłyby sprawy ze stosunków między przedsiębiorcami, w których strony
powinny kierować się w pierwszej kolejności swoimi interesami, nie zaś
emocjami. Bardziej opłacalna jest bowiem szybka ugoda w mediacji niż
długotrwałe postępowanie sądowe. Strony mogą się umówić na spłatę
zobowiązania w ratach, zapłatę natychmiastową, ale z umorzeniem części
odsetek, albo wybrać jeszcze inny sposób uregulowania wierzytelności.
Co bardzo cenne – podkreśla Agnieszka Rękas – taki sposób rozwiązania
sporu gospodarczego daje szansę na dalsze zachowanie relacji gospodarczej między pozostającymi w konflikcie przedsiębiorcami26.
Pozostali rozmówcy także wykazywali się ostrożnością co do obligatoryjności mediacji i jej ewentualnej formuły. Wszyscy byli zgodni, że przyjęty w Kanadzie model obowiązku próby mediacyjnej przed wszczęciem
postępowania nie byłby odpowiedni w polskich warunkach. Zaznaczano,
że takie postępowanie powinno być wprowadzane bardzo ostrożnie i tylko w niektórych kategoriach spraw – gospodarczych, w których przedsiębiorcy kierują się interesem, i rodzinnych, które wydają się naturalnym
25 Wywiad z 26 sierpnia 2013 roku z Katarzyną Gonerą, sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Pracy,
Ubezpieczeń i Spraw Publicznych, członkinią Komisji Kodyﬁkacyjnej Prawa Cywilnego w czasie, gdy
pracowała ona nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą mediację.
26 Wywiad z 21 sierpnia 2013 roku z Agnieszką Rękas, sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie,
wiceprzewodniczącą Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konﬂiktów i Sporów, od
2007 roku oddelegowaną do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
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polem rozwoju mediacji, a także o zniesławienie. Jak zaznaczył Zbigniew
Czwartosz: „Mediację właściwie można stosować w każdego rodzaju sprawach cywilnych, ale szczególnie predysponowane są te, które angażują
honor, dumę, ambicję, poczucie własnej odpowiedzialności. Sąd tego nie
dostrzeże, ponieważ jest związany faktami i prawem. Co gorsze – sala sądowa jest środowiskiem wyjątkowo niesprzyjającym przyznawaniu się
do błędu. Skutkiem jest eskalacja konfliktu, apelacja i dodatkowe koszty
– stron i wymiaru sprawiedliwości. Czyli podatników. Kosztem, którego
nie da się policzyć, są zniszczone relacje międzyludzkie”27.
Mediacja może odnieść pozytywny skutek, nawet jeśli nie zakończy się
ugodą. Zbigniew Czwartosz wspomina sprawy, w których sędziowie sądów rodzinnych kierowali strony na mediację nawet wtedy, gdy potencjał
mediacyjny sprawy był niewielki albo nie było go wcale. Możliwość rozmowy powodowała, że strony po powrocie na salę sądową zachowywały
się zupełnie inaczej, przynajmniej w części rozumiejąc wzajemnie swoje
punkty widzenia i interesy28.
Jak podsumował Sylwester Pieckowski: „Jest pokusa odważnego wprowadzenia do Polski szerokiej obligatoryjności mediacji w sprawach cywilnych, ale sądzę, że jest to obarczone sporym ryzykiem i bez przygotowania
systemowego skutek mógłby być opłakany”.
Jeśli obligatoryjność – to jaka?

Opinie ekspertów na temat możliwości obwarowania mediacji sankcjami były zróżnicowane. Nie powinno to dziwić, ponieważ obligatoryjność mediacji to nie system binarny, ale cały zestaw ujęć. Rozwiązanie
przyjęte w Kodeksie postępowania cywilnego przyznaje w zasadzie pełną
dobrowolność mediacji. Lektura przepisów jej poświęconych nie pozostawia wątpliwości – mediacja nie jest integralną częścią postępowania,
prowadzi się ją przed jego wszczęciem, z kolei w toku procesu jest ona
raczej wyjątkiem niż regułą. Czy to dobra droga? Tak twierdzi Sylwester
Pieckowski, który mówi wprost, że podstawową formą mediacji powin27 Wywiad z 12 sierpnia 2013 roku z Jerzym Książkiem, mediatorem, trenerem i superwizorem
mediacji, prezesem Polskiego Centrum Mediacji, członkiem Rady do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konﬂiktów i Sporów, obecnie jej przewodniczącym.
28 Wywiad z 13 sierpnia 2013 roku ze Zbigniewem Czwartoszem, dr hab. psychologii, mediatorem,
facylitatorem, członkiem Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konﬂiktów i Sporów,
w latach 2010–2011 jej przewodniczącym, kierownikiem ścieżki specjalizacyjnej „Negocjacje i Mediacje” Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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na być mediacja pozasądowa – strony w obliczu sporu zwracają się do
mediatora, który pomaga im zrozumieć swoje interesy i zawrzeć porozumienie. Mediacja sądowa powinna być w takim systemie ostatecznością.
Nie oznacza to jednak, że w jego – i nie tylko jego – ocenie rozwiązania
przyjęte w Kodeksie postępowania cywilnego są dobre.
Z najmocniejszą krytyką ekspertów spotkały się art. 1838 par. 1–2 Kodeksu postępowania cywilnego, które nakładają na sąd dwa ważne ograniczenia: sąd może skierować strony na mediację tylko do końca pierwszej
rozprawy i może to uczynić tylko raz. Zdaniem rozmówców, przepis ten
powinien się zmienić – sąd powinien mieć możliwość skierowania stron
do mediacji przez cały czas trwania postępowania29. Szczęśliwie ograniczenia do pierwszej rozprawy nie ma w postępowaniu w sprawach rodzinnych, ale warunek jednorazowości pozostał. Przepis par. 2 powinien
być skreślony, ponieważ proces sądowy jest sytuacją dynamiczną i strony
mogą zmienić nastawienie w trakcie jego trwania. Także skierowanie sądu
nie jest obwarowane sankcją, ponieważ sąd może skierować strony, te
jednak nie mają obowiązku uczestniczyć w mediacji.
Ograniczenie czasowe skierowania do mediacji było uzasadnione istnieniem okresu oczekiwania na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy, który w warszawskich sądach może trwać nawet sześć miesięcy30, aby
strony mogłyby poświęcić ten czas na mediację. Agnieszka Rękas wspomina, że działający w Ministerstwie Sprawiedliwości Zespół nr 20 rekomendował, żeby w sprawach rodzinnych sąd miał obowiązek wyznaczyć
pierwszy termin rozprawy nie szybciej niż w ciągu miesiąca od złożenia
pozwu, aby dać stronom czas na mediację. Praktyka pokazuje jednak, że
rozwiązanie to się nie sprawdza, choćby z tej przyczyny, że sędziowie nie
chcą kierować stron do mediacji bez możliwości oceny ich postaw i potencjału mediacyjnego sprawy.
Wróćmy jednak do obligatoryjności. Większość respondentów opowiadała się za obwarowaniem mediacji jakimś rodzajem mało dotkliwego
obowiązku. W wersji proponowanej przez Radę do spraw Alternatywnych
Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, którą przytacza Sylwester Pieckowski, powinien istnieć zamknięty katalog kategorii spraw, w których
sąd mógłby zobowiązać strony do udziału w pierwszej sesji mediacyjnej.
29 Tak uważają Agnieszka Rękas i Sylwester Pieckowski. Rozwiązanie takie wprowadza art. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r.,
nr 7, poz. 44).
30 Tak uważa Katarzyna Gonera.
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Byłyby to sprawy: o rozwód i separację małżonków posiadających małoletnie dzieci, z zakresu prawa pracy, między przedsiębiorcami w zakresie
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ze stosunku spółki,
o kontakty z dzieckiem, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie drogi koniecznej, o dział spadku. Ponadto w każdej sprawie cywilnej, w której sąd uznałby to za odpowiednie, mógłby zobowiązać strony do udziału
w sesji informacyjnej dotyczącej mediacji.
Jakkolwiek obligatoryjna mediacja przedsądowa nie narusza prawa
stron do sądu31, jedynie zaś odsuwa je w czasie – przepis taki, nawet jeśli
zostałby zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, wyszedłby z tej próby zwycięsko – to jednak mediacja jest procesem dobrowolnym. Zobowiązanie stron do uczestnictwa w sesji informacyjnej albo w pierwszym
posiedzeniu nie naruszałoby zasady dobrowolności, gdyby mediator na
takim spotkaniu wyjaśniał dobrowolność mediacji i odbierał od stron zgodę na uczestnictwo. Jednocześnie takie rozwiązanie nie jest uciążliwe dla
stron, a w razie ich zgody gwarantuje dobrowolność procesu. Co równie
ważne – sędzia może skierować strony do mediacji dyskrecjonalnie, co
minimalizowałoby generowanie pustych i bezskutecznych mediacji, choć
tworzyłoby także pewne zagrożenia32.
Takie rozwiązanie zyskało zgodę większości respondentów. Nie zgodzili się z nim jednak Agnieszka Rękas i Maciej Bobrowicz. Maciej Bobrowicz
jest zwolennikiem obowiązkowej mediacji przedsądowej w określonych
kategoriach spraw, z kolei Agnieszka Rękas uważa, że organ procesowy powinien być zobligowany do informowania stron o mediacji i nakłaniania
do niej, sam obowiązek spotkania z mediatorem godzi jednak w dobrowolność mediacji. Dodatkowo Agnieszka Rękas zwraca uwagę na obowiązek
zapłaty za posiedzenie mediacyjne, co generuje dwa ważne problemy:
niektóre strony nie mogą sobie na to pozwolić i trudno to zaakceptować,
ponieważ, z jednej strony, państwo nakładałoby obowiązek, z drugiej zaś
strony – kazałoby za niego zapłacić. Kwestia finansowania mediacji zostanie obszerniej opisana w dalszej części niniejszego opracowania. Zdaniem
Agnieszki Rękas, obowiązek uczestnictwa w sesji informacyjnej wydaje
się dobrym pomysłem. Świadomość społeczeństwa na temat instytucji
mediacji i jej funkcjonowania jest odwzorowaniem jego kultury prawnej,
w polskich warunkach jest zatem znikomy. Udział w sesji informacyjnej
31 Tak uważają Katarzyna Gonera, Maciej Bobrowicz i Sylwester Pieckowski, a także przywoływany
przez nich przewodniczący Komisji Kodyﬁkacyjnej Prawa Cywilnego prof. Tadeusz Ereciński.
32 Tak uważa Sylwester Pieckowski.
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albo w pierwszym spotkaniu mógłby być dla wielu uczestników sporu
cywilnego pierwszym kontaktem z mediacją, skierowanie przez sąd na
mediację mogłoby zaś nadać jej w oczach stron wysoką rangę.
Takie rozumowanie wydaje się przekonujące, tym bardziej że, jak
zauważa Jolanta Arcimowicz, Polacy wykazują postawy koncyliacyjne
w znacznie większym stopniu, niż się to wydaje na przykład sędziom.
Może to wynikać z tego, że w ramach swojej pracy sędzia styka się niemal wyłącznie z osobami pozostającymi w sporze, co może wywoływać
u niego wrażenie, że Polacy są wyjątkowo kłótliwym narodem. Badania
pokazują jednak, że preferują oni rozwiązywanie konfliktów przy pomocy
neutralnej osoby trzeciej (52% wskazań respondentów) niż ich rozstrzyganie przez instytucję rządową (32%)33.
Na przeszkodzie stoi niewielki poziom wiedzy w społeczeństwie na
temat mediacji. Z badań zamówionych przez Ministerstwo Gospodarki
wynika, że połowa przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z możliwości
wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych. Jest
to bardzo dużo, zwłaszcza że Kodeks postępowania cywilnego stawia
przedsiębiorcy znacznie większe wymagania niż konsumentowi. Co interesujące, z tych samych badań wynika, że przedsiębiorcy znają i stosują
instytucję negocjacji jako sposób rozwiązywania konfliktu.
Aby zmienić ten stan rzeczy, Rada do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych propaguje od marca 2013 roku Deklarację o stosowaniu ADR34. Dokument ten to dobry sposób na propagowanie mediacji wśród przedsiębiorców i zawodowych pełnomocników. Zagadnienie to zostało opisane
w dalszej części niniejszego opracowania.
Mediacja w założeniu miała być procesem całkowicie dobrowolnym.
Z jednej strony, było to motywowane ostrożnością przy wprowadzaniu
nowej instytucji do procedury, z drugiej zaś strony – oczekiwaniem, że
okaże się ona na tyle skuteczna, że strony będą same ją wybierać. Komisja Kodyfikacyjna powinna była zmierzyć siły na zamiary, atrakcyjność
mediacji nie spełniła zaś pokładanych w niej nadziei35. Najwidoczniej są

33 J. Arcimowicz, Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 6.
34 Treść deklaracji i informacje o niej są dostępne na stronie internetowej:
http://www.deklaracja.org.pl.
35 Tak uważa Katarzyna Gonera.
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potrzebne dodatkowe bodźce w formie zachęt i kar, a także szeroka informacja na temat mediacji. Konieczne jest również wypracowanie skutecznego systemu, którego mediacja byłaby centralnym elementem, a który
obejmowałby także sądy, pełnomocników, strony i samych mediatorów.
Zawód: mediator

Tematem, który zdawał się wynikać wprost z pytania o możliwość
wprowadzenia obligatoryjnej mediacji (czy to przedsądowej, czy też ze
skierowania sędziowskiego), była profesjonalizacja mediacji cywilnej.
Nowela z 2005 roku była pod tym względem bardzo liberalna – mediatorem był każdy, kto czuł się na siłach, a do tego cieszył się pełnią praw
publicznych. Założenie, aby nie ograniczać dostępu do zawodu, okazało
się brzemienne w skutkach. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że
było to niezgodne z aktami prawnymi określającymi wymagania wobec
mediatorów w sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących nieletnich
sprawców czynów zabronionych. Mediator w sprawach karnych musi
mieć ukończone dwadzieścia sześć lat, a także posiadać umiejętność
łagodzenia konfliktów i odpowiednią wiedzę z zakresu resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, socjologii lub prawa36. W sprawach nieletnich wymagania są podobne, z tym, że od potencjalnego mediatora wymaga się
formalnego wykształcenia z wyżej wymienionych dziedzin37. Wprawdzie
Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów opracowała standardy szkolenia mediatorów, nie mają one jednak
charakteru wiążącego – to dobre praktyki, które organizacje zrzeszające
mediatorów powinny stosować, ale nie są do tego zobligowane.
Obligatoryjność mediacji spowodowałaby znaczne zwiększenie liczby
spraw, którymi musieliby się zająć mediatorzy. Nawet w modelu postulowanym przez większość ekspertów, z którymi przeprowadzono wywiady,
czyli obowiązku pierwszego spotkania albo udziału w sesji informacyjnym,
należałoby się liczyć z możliwym gwałtownym wzrostem liczby spraw. Czy
w Polsce jest odpowiednio dużo mediatorów, którzy podołaliby temu zadaniu? Sylwester Pieckowski nie ma wątpliwości, że mediatorów jest za
mało, zwłaszcza że sędzia, kierując sprawy do mediacji, wskazuje imien36 Par. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020).
37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania
mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591 ze zm.).
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nie mediatora, któremu sprawę powierza. W obecnym stanie prawnym
nie ma możliwości weryfikacji kwalifikacji tego mediatora. Artykuł 1832
par. 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że organizacje pozarządowe, a także wyższe uczelnie, przesyłają do prezesa sądu okręgowego
listy mediatorów, których rekomendują. Listy te nie podlegają weryfikacji.
W przeciwieństwie do mediatorów w postępowaniu karnym czy w sprawach nieletnich, prezes sądu nie może odmówić wpisu – zamiast organu
weryfikującego jest on notariuszem. Jeśli ten stan rzeczy zostałby zachowany, w połączeniu z obligatoryjnością mediacji postulowaną przez Radę
do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów,
w najgorszym wypadku mógłby spowodować katastrofę, w najbardziej
prawdopodobnym – nie miałby wpływu na liczbę mediacji cywilnych
w Polsce, ponieważ sędziowie nadal nie ufaliby mediatorom i nie kierowali do nich spraw.
Większość respondentów jest zgodna – mediacja stoi w obliczu konieczności profesjonalizacji. Sylwester Pieckowski: „Mamy świadomość,
że etap jakby samorzutnego rozwoju instytucji mediacji opartego na entuzjazmie powoli nam się kończy i czas przejść do budowy instytucji zakorzenionej w silnych regulacjach – skutecznych regulacjach, z właściwymi
rozwiązaniami dotyczącymi zawodu mediatora (trzeba wyraźnie powiedzieć, że mówimy o nowej profesji), a także jego finansowania”. Dodaje
również, że nie może być mowy o obligatoryjnej mediacji bez jednolitych
standardów szkolenia i certyfikacji mediatorów.
Profesjonalizacja mediacji powoli się już dokonuje. Część mediatorów
ma taką renomę, że coraz częściej klienci Polskiego Centrum Mediacji pytają o konkretne pary mediatorów (standardem tej organizacji jest prowadzenie mediacji dwuosobowo). Jednolite standardy są jednak koniecznością38. Upatruje się tutaj zadania dla Rady do spraw Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, która powinna z ciała doradczego
wyewoluować w organizację certyfikującą mediatorów39 albo uwiarygodniającą określone ośrodki mediacyjne40. Upowszechnienie mediacji
cywilnej – przez formę mniej lub bardziej usankcjonowanej obligatoryjności czy wskutek wzrostu popularności mediacji pozasądowej – zwiększy
wymagania w stosunku do mediatorów, choćby dlatego, że do mediacji

38 Tak uważa Jerzy Książek.
39 Tak uważa Sylwester Pieckowski.
40 Tak uważa Jerzy Książek.
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zaczną trafiać osoby niebędące w pełni do niej przekonane, a często zwyczajnie niechętne.
Oprócz czasochłonnych i kosztownych szkoleń oraz niewystarczającej liczby mediatorów41, problemem wskazywanym przez ekspertów jest
kwestia nabywania praktycznych doświadczeń przez osoby podejmujące
się prowadzenia mediacji. Może się to odbywać w ramach staży mediacyjnych i przez superwizję. Staże są prowadzone przez organizacje szkolące
mediatorów, uczestnictwo w nich jest jednak ograniczone zazwyczaj do
absolwentów szkoleń mediacyjnych organizowanych przez te ośrodki.
Z kolei superwizja umożliwia spojrzenie na swoją pracę mediacyjną oczami innych, często bardziej doświadczonych mediatorów. Niestety, obecnie nie ma obowiązku wylegitymowania się stażem mediacyjnym przed
wpisaniem na listę mediatorów42.
Jak podkreśliła sędzia Agnieszka Rękas, należy pamiętać, że Rada do
spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów ma
charakter społeczny. Mediatorów nie jest wielu, ale mimo to ich liczba
idzie w tysiące. Czy można – pyta Agnieszka Rękas – wymagać od społeczników wysiłku prowadzenia certyfikacji? Jakie miałyby być kryteria
tej certyfikacji? W skład Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów wchodzą także przedstawiciele środowisk
mediacyjnych. Jak uniknąć oskarżeń o konflikt interesów?43
Sędzia Katarzyna Gonera nie ukrywa, że stan obecny był zamierzony. Komisja Kodyfikacyjna chciała uniknąć tworzenia kolejnego zawodu
regulowanego. Z jednej strony, było to związane z niechęcią do formalizowania takiego przedsięwzięcia, jak tworzenie izby, rozpatrywania
odwołań od decyzji o odmowie wpisu na listę mediatorów, a co za tym
idzie – postępowania w drugiej instancji, później zaś także przed sądami
administracyjnymi. Z drugiej strony, występowała obawa przed stworzeniem zwartego środowiska zawodowych mediatorów, które zamknie się
na nowych członków, jednocześnie dyktując ceny i powodując, że mediacja przestanie być finansowo dostępna.
W podobnym tonie wypowiada się Mariusz Haładyj. Przyznaje on, że
obecne uregulowanie nie jest zadowalające, ale trudno będzie iść wbrew
panującym tendencjom i na przekór deregulacji zawodów, dokonywanej
teraz przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tworzyć nową regulowaną pro41 Tak uważa Sylwester Pieckowski.
42 Tak uważa Zbigniew Czwartosz.
43 Tak uważa Agnieszka Rękas.
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fesję. Dodaje jednak, że prawdopodobnie kierowany przez niego zespół
zajmie się kwestią kwalifikacji i przygotowania mediatorów, przynajmniej
na poziomie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Mariusz Haładyj powołuje się przy tym na model zastosowany w Niemczech, gdzie funkcjonuje instytucja mediatora certyfikowanego, który musi się wykazać odpowiednimi kwalifikacjami zdobytymi na kursach spełniających standardy
wyznaczone przez resort sprawiedliwości, a także cały czas je doskonalić44.
Na pewno byłby to krok w dobrym kierunku, niemniej wielość obszarów
w polskim systemie prawnym, w których jest możliwe zastosowanie mediacji, skłania do ustawowego uregulowania mediacji.
Stan obecny jest głęboko niezadowalający także z powodu nierównomierności między poszczególnymi miejscowościami i regionami. W większych miastach jest dostępna bogata oferta mediacyjna i działają liczne
ośrodki mediacyjne o ugruntowanej renomie. W mniejszych ośrodkach
zdarza się jednak, że praktykuje tylko jeden mediator, który nie ma żadnych bodźców do rozwoju zawodowego. Stąd konieczność wprowadzenia
wymagań brzegowych.
Odrębnym problemem jest wynagrodzenie mediatora. O zawodowej
mediacji będzie można mówić, gdy będzie możliwe utrzymywanie się
z niej. Jak dotąd, niewielkie wymagania w zakresie kwalifikacji mediatorów idą w parze z niskimi wynagrodzeniami za mediacje ze skierowania
sądowego. W sprawach cywilnych są one określone albo stosunkowo
(1% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30 złotych i nie więcej
niż 1 tysiąc złotych), albo kwotowo (na przykład 120 złotych za mediację
w sprawach rodzinnych). Niemal wszyscy respondenci uznali obowiązujące w polskiej mediacji stawki za niskie, żeby nie powiedzieć: uwłaczająco
niskie. Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów
i Sporów zaproponowała dwie możliwości zmiany tego stanu rzeczy w zakresie postępowania cywilnego: uwolnienie stawek i umowność wynagrodzenia mediatora ustalanego między nim a stronami albo – w wariancie
bardziej zachowawczym – podniesienie maksymalnego wynagrodzenia
do 5 tysięcy złotych. Obie propozycje pozostają bez odzewu ze strony
Ministerstwa Sprawiedliwości. Skutek tego jest taki, że spośród ponad
100 członków I Warszawskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji liczba mediatorów w pełni zawodowych wynosi poniżej dziesięciu osób45.
44 Sec. 5 par 2, sec. 6 Mediationsgesetz, BGBl. I S. 1577.
45 Tak uważa Jerzy Książek.
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Jedynie sędzia Katarzyna Gonera nie dostrzega problemu. W jej interpretacji, stawki ujęte w rozporządzeniu są wiążące tylko dla sądu podczas
rozliczania kosztów procesu między stronami, ale mediator może umówić
się ze stronami na dowolną sumę za prowadzenie mediacji, przy czym sąd
rozliczy koszt mediacji tylko do wysokości stawek z rozporządzenia.
Wypowiedź ta jest rewolucyjna w świetle ustalonej praktyki, w której
stawki ministerialne są traktowane sztywno. Umawianie się ze stronami
ze skierowania sądowego na kwotę wyższą niż wynikająca z rozporządzenia jest uważane za naruszenie prawa i ośrodek mediacyjny stosujący
taką praktykę traci wiarygodność46. Sprawa ta powinna być jak najszybciej
wyjaśniona, ponieważ stawki za mediację ze skierowania są piętą achillesową systemu.
Trójkąt bermudzki

Kolejną kwestią do rozważenia jest współpraca wymiaru sprawiedliwości i profesjonalnych pełnomocników z mediatorami. W tym trójkącie
narosło wiele nieporozumień, które na szczęście są sukcesywnie, choć
powoli wyjaśniane. Pierwszym problemem jest rzekomy konflikt mediatora z profesjonalnym pełnomocnikiem. Obiegowa opinia głosi, że konkurują oni o tego samego klienta. Tymczasem, jak podkreślali eksperci,
nie musi to być prawda, przynajmniej w wypadku dużych podmiotów gospodarczych, gdyż zmienia się filozofia obsługi prawnej takiego klienta.
Pełnomocnik nie zajmuje się tylko wygrywaniem spraw dla swojego mocodawcy. Jego rolą jest jak najlepsza całościowa obsługa klienta i troska
o jego interesy. Jeśli więc pełnomocnik widzi potencjał zakończenia sporu
w ramach mediacji, która będzie szybsza i tańsza od postępowania sądowego czy arbitrażu, to doradzi swojemu klientowi takie rozwiązanie. Jeśli
będzie ono skuteczne, pełnomocnik może się spodziewać dalszej współpracy z zadowolonym klientem47.
Groźbę konfliktu można niwelować przez wprowadzenie zachęt dla
pełnomocników, na przykład w formie bonifikaty finansowej za doprowadzenie klienta do ugody. Taki system to poczwórna korzyść: dla stron, ponieważ uzyskują rozwiązanie konfliktu, dla pełnomocnika, gdyż otrzymuje honorarium niewielkim nakładem pracy, dla sędziego, szybko bowiem
46 Tak uważa Agnieszka Rękas.
47 Tak uważa Sylwester Pieckowski.
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kończy sprawę, dla państwa, które nie musi ponosić kosztów procesu.
Rola pełnomocnika w mediacji ujawnia się przy tworzeniu ugody. Mediator nie powinien tego robić, ponieważ często nie ma odpowiedniego przygotowania, ponadto w ten sposób potencjalnie angażuje się w konflikt,
który może wyniknąć z realizacji ugody, przez co traci bezstronność48.
Trzeba przyznać, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa, ponieważ
prezesi zarówno Naczelnej Rady Adwokackiej, jak i Krajowej Izby Radców
Prawnych są bardzo przychylnie nastawieni do mediacji. Samorządy adwokacki i radcowski otworzyły nawet własne ośrodki mediacyjne.
Bardziej problematyczna wydaje się współpraca mediatorów z sędziami. Świadomość sędziów na temat mediacji jest różna. Wielu sędziów nie
rozumie tego narzędzia i nie widzi różnicy między mediacją a nakłanianiem do próby ugodowej49. Tacy sędziowie nie będą kierować stron do
mediacji, ponieważ uważają, że sami mogą osiągnąć podobny rezultat.
Tymczasem nie mają w tym zakresie ani stosownych umiejętności i narzędzi, ani czasu. Bardzo ważna jest także zdolność ocenienia potencjału
mediacyjnego sprawy. Mediacja może być bardzo skuteczna, ale nie zdziała cudów. Tymczasem sędziowie rozstrzygają sprawy oczywiste bardzo
szybko, jeśli zaś strony są ugodowe, sami nakłaniają do ugody. Skutkiem
jest kierowanie spraw do mediacji w ramach selekcji negatywnej, przez
co trafiają tam sprawy najtrudniejsze, co rzadko kończy rozwiązaniem
konfliktu. W rezultacie utrwala się opinia o niskiej skuteczności mediacji.
Kolejnym problemem są niskie wymagania związane z przygotowaniem mediatora. Sędziowie nie znają mediatorów, nie wiedzą, jakie mają
oni kompetencje i czego mogą się po nich spodziewać. Przypuszczają
jednak, że wobec niewielkich wymagań kompetencje te nie są zbyt duże.
Żaden szanujący się ośrodek mediacyjny nie rekomenduje osób, które nie
spełniają standardów Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, z kolei po stronie sądów koordynatorzy do
spraw mediacji starają się odsiewać osoby niekompetentne, ale obawa
po stronie sędziów wciąż istnieje50.
O tym, jak istotny jest problem fachowego przygotowania mediatora,
świadczy wypowiedź Agnieszki Rękas: „Gdy nie będziemy mieć mediatora

48 Tak uważa Maciej Bobrowicz.
49 Tak uważa Maciej Bobrowicz. W podobnym tonie wypowiadali się sędziowie krakowskich sądów
rejonowych – por. M. Folta, Mediacja w polskim procesie cywilnym. Teoria, praktyka, rzeczywistość,
op. cit.
50 Tak uważa Jerzy Książek.

08_Mozliwosc_wprowadzenia_obowiazkowe.indd 162

2014-12-03 14:11:27

Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce 163

profesjonalisty, to nie będziemy mieć mediacji. Sędzia, który rozczaruje
się, rozczaruje się nie do mediatora, rozczaruje się do całej instytucji mediacji”.
Maciej Bobrowicz wspomina, że w 2006 roku, kiedy w ramach trzeciej
edycji Programu „Obywatel i Prawo” dokonano modelowego wdrożenia
mediacji, sędziowie otrzymali informator, który zawierał spis mediatorów
cywilnych, wraz ze zdjęciami i z opisem doświadczenia mediacyjnego.
Powodowało to, że sędzia mógł się zorientować, kim jest mediator, i wybrać go na podstawie opisu w informatorze. Maciej Bobrowicz wspomina
także, że często sędziowie, oglądając filmy z mediacji albo uczestnicząc
w szkoleniu mediacyjnym, są zaskoczeni, ponieważ mieli całkiem inne wyobrażenie na temat przebiegu sesji mediacyjnej. Zwraca ponadto uwagę
na rozwiązanie niemieckie. W Mediationsgesetz dokonano trójpodziału
mediacji na pozasądowe, sądowe ze skierowania i sądowe prowadzone
w ramach procesu. W tych ostatnich to sędzia jest mediatorem (może to
być także sędzia prowadzący sprawę). W ten sposób ma on pełną kontrolę
nad sprawą: jeśli widzi potencjał mediacyjny – mediuje, jeśli w toku procesu okaże się jednak, że zawarcie porozumienia nie jest możliwe – znów
staje się kierownikiem procesu i kontynuuje przewód sądowy51.
Sylwester Pieckowski widzi sprawę bardziej systemowo. W jego przekonaniu, powinna zmienić się cała filozofia wymiaru sprawiedliwości,
a sędzia z arbitra powinien przekształcić się w kierownika procesu, który
przez aktywne nim zarządzanie i we współpracy z pełnomocnikami szuka
najlepszego rozwiązania sporu – także przez mediację.
Ministerstwo Sprawiedliwości a mediacja

Eksperci byli w większości bardzo krytyczni w stosunku do nastawienia aparatu państwa do mediacji. Narzekano na brak proaktywności we
wspieraniu mediacji i pozostawienie jej samej sobie. Kolejni ministrowie
sprawiedliwości deklarują poparcie dla mediacji, ale za słowami nie idą
czyny. Mediacja nie ma silnej legitymacji ustawowej i – jak dotąd – jest
uregulowania nieprzystającymi do siebie rozporządzeniami. Trudno ocze-

51 Sec. 278a ZPO, RGBl. S. 83. Szerzej na ten temat – por. The New German Mediation Act – Paving the Way for Mediation As Established Standard in Dispute Resolution?, Shaerman & Sterling
LLP – http://www.shearman.com/ﬁles/Publication/9e56ee02-b60c-49e1-9edc-5a9567dec977/
Presentation/PublicationAttachment/88313fcf-e1a6-49e4-ab17-607ad68a8a3a/The-New-German-Mediation-Act-17-09-12.pdf [dostęp: 4 listopada 2014 roku].
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kiwać standaryzacji bez przynajmniej wspólnych minimalnych wymagań
dla mediatorów pracujących w różnych dziedzinach. To samo dotyczy list
mediatorów. W wypadku mediatorów w sprawach karnych i nieletnich
prezes sądu ma możliwość – z pomocą koordynatora do spraw mediacji
– zweryfikować osobę i kwalifikacje mediatora, w razie wątpliwości zaś
– odmówić wpisu na listę. W wypadku list mediatorów cywilnych nie ma
takiej możliwości – listy przysyłają organizacje społeczne i wyższe uczelnie,
a koordynator do spraw mediacji pełni tutaj wyłącznie funkcję sekretarza.
Mediacja powinna zajmować więcej miejsca w programie szkolenia
sędziów i prokuratorów. Wprawdzie wszyscy prokuratorzy apelacyjni są
przeszkoleni w stopniu, który umożliwia im prowadzenie mediacji, i rozumieją tę instytucję, to jednak jest to wierzchołek góry lodowej. Jeszcze
gorzej sytuacja wygląda w sądownictwie. Koordynatorzy do spraw mediacji to w większości sędziowie, których głównym zajęciem jest orzekanie.
Nawet jeśli są szczerymi zwolennikami mediacji, jest to dla nich dodatkowe zajęcie, za które nie otrzymują wymiernego wynagrodzenia – w formie
dodatku czy mniejszego obciążenia sprawami. Jeśli w dodatku są sceptycznie nastawieni do mediacji, co się zdarza, mogą potraktować funkcję
koordynatora jako rodzaj kary – dodatkowe obowiązki bez dodatkowej
gratyfikacji. Nie trzeba dodawać, co może się dziać, gdy pełnomocnikiem
zostanie osoba o małej wiedzy na temat mediacji.
Bardzo ważną kwestią jest także finansowanie mediacji. Mediacja ze
skierowania nie powinna generować kosztów dla stron, zwłaszcza w sytuacji, gdy strona jest zwolniona z kosztów sądowych. Wątpliwe, czy taka
osoba wyrazi zgodę na mediację, za którą będzie musiała zapłacić, gdy
jest zwolniona z kosztów procesu i jeszcze przydzielono jej pełnomocnika
z urzędu. Warto w takim wypadku rozważyć opłacenie pierwszego posiedzenia mediacyjnego przez Skarb Państwa. Tym bardziej że w wypadku
zakończenia sprawy ugodą, a przynajmniej ustalenia faktów spornych
i niespornych, będzie to miało wpływ na czas trwania procesu i koszty,
które poniesie Skarb Państwa w związku z utrzymywaniem infrastruktury
i wynagrodzeniem personelu sądowego52.
Nadzieję budzi opinia Mariusza Haładyja o dużej wartości lokalnych
ośrodków mediacyjnych i arbitrażowych oraz możliwości finansowania
ich rozwoju z funduszy unijnych. Byłoby to jedno z działań pozalegisla-

52 Tak uważa Agnieszka Rękas.
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cyjnych rozważanych przez kierowany przez niego zespół, stanowiące na
pewno krok w dobrym kierunku.

Wnioski
Z przeprowadzonych rozmów wynika, że mediacja cywilna w Polsce
wciąż wykazuje stagnację. Aby w pełni rozwinęła swój potencjał, należy
podjąć zdecydowane działania w kilku obszarach.
Pierwszym działaniem jest przekonanie sędziów do kierowania spraw
do mediacji. Można to osiągnąć przez edukację i pracę u podstaw. Już od
początku studiów prawniczych powinno się kłaść nacisk na rolę prawnika
w konflikcie i możliwość ugodowego zakończenia sporu. Należy to połączyć ze zmianą filozofii wykonywania zawodu prawniczego – z najemnika,
który walczy dla swojego klienta w sądzie, prawnik powinien stać się opiekunem, który troszczy się o dobro klienta oraz dostrzega zagrożenia i możliwości, starając się dobrać najlepsze narzędzie rozwiązania problemu.
Powinno się włączyć na szeroką skalę mediacje do aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej – w formule warsztatowej lub umożliwiającej oglądanie mediacji (na przykład zapisów wideo ze szkoleń mediatorów). Sędzia
powinien rozumieć, jaka jest różnica między rozprawą a mediacją, i nauczyć się oceniać potencjał mediacyjny sprawy tak, aby wiedzieć, kiedy
mediacja może być pomocna dla stron.
Należy zmienić wysokość wynagrodzeń mediatorów ze skierowania
sądowego albo wyjaśnić niejasności narosłe wokół regulacji ustawowej.
Dopóki mediacja nie będzie godziwie opłacana, dopóty trudno będzie wymagać, żeby była profesjonalnie wykonywana.
Jeśli mediacja ma być skuteczna, powinna być profesjonalna. Nie
oznacza to jednak, że zawód ten ma być regulowany. Można zapożyczyć
z systemu niemieckiego instytucję mediatora certyfikowanego, któremu
przysługuje wyższe wynagrodzenie za prowadzenie mediacji, ale kosztem
wyższych wymagań, choćby ustawicznego podwyższania kwalifikacji.
Godne rozważenia są propozycje zmian legislacyjnych proponowanych przez Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. Nie tworzą one przeszkód w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i nie są uciążliwe dla stron, mogą zaś pomóc w popularyzacji
mediacji.
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Jednocześnie należy się zastanowić nad zmianą systemu prowadzenia
list mediatorów cywilnych i umożliwić prezesom sądów weryfikację kwalifikacji osób zgłaszających gotowość prowadzenia mediacji.
Ministerstwo Sprawiedliwości powinno stać się aktywnym propagatorem mediacji, nie zaś tylko życzliwym obserwatorem. Należy rozważyć
zwiększenie kompetencji i wynagrodzenia koordynatorów do spraw mediacji, umożliwienie mediatorom dyżurowania w sądach, opłacanie przez
resort pierwszej sesji mediacyjnej.
Ministerstwo Sprawiedliwości ma środki, aby prowadzić nowoczesną
politykę opartą na dowodach. Badania różnych form obligatoryjnej mediacji przeprowadzone z zachowaniem odpowiedniej metodologii (na
przykład eksperymentalne programy mediacyjne w wybranych sądach
i porównanie czasu prowadzenia spraw i satysfakcji stron z uzyskanych
rezultatów z grupą porównawczą) powinny ponad wszelką wątpliwość
wykazać, jaka forma mediacji obligatoryjnej – jeśli w ogóle – sprawdza się
w polskim sądownictwie.
Mediacja w Polsce stoi na rozdrożu. Wiadomo tylko, że obecny stan
jest dalece niezadowalający i że bez szerokiego konsensu jej dalszy rozwój
nie jest możliwy. Środowiska zawodowych pełnomocników już dostrzegły
potencjał mediacji. Dobrze by było, gdyby zauważyły je także sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości, aktywnie włączając się w jej upowszechnianie.
Może również nadszedł już czas, żeby przemyśleć funkcję sądu, który z maszyny różnicowej wydającej wynik na podstawie zadanych parametrów
stałby się aktywnym centrum rozwiązywania sporów?

Maciej Folta – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Northwestern University School of Law, student studiów
magisterskich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego na ścieżce specjalizacyjnej „Negocjacje i Mediacje”. Mediacją zainteresowany od czasu studiów prawniczych, na których napisał pracę magisterską o postawach krakowskich sędziów wobec mediacji
w procesie cywilnym. Kształcił się także na warsztatach negocjacji i mediacji w Chicago i w Warszawie.
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PRAWO WOBEC OBYWATELI
Materiały dotyczące między innymi prawa petycji, pozwów zbiorowych,
dostępu do aktów prawnych i orzeczeń sądowych oraz innych form
komunikacji z obywatelami, powstałe w ramach Programu
„Obywatel i Prawo”, znajdują się pod adresem:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
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Demokracja bez demokratów i niezazębiające się trybiki
– o funkcjonowaniu państwa prawa w Polsce
Z profesor Ewą Łętowską – sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie
spoczynku i byłą Rzecznik Praw Obywatelskich – rozmawia Filip Pazderski

Filip Pazderski: Jaka jest Pani ogólna ocena jakości działania polskich organów sądowniczych i pracujących w nich prawników?
Ewa Łętowska: Głównym problemem polskich prawników są ich deficyty komunikacyjne, mające swoje źródło w dwóch czynnikach. Pierwszy z nich to nieumiejętność formułowania myśli na piśmie, do czego nie
przygotowują odpowiednio polskie uniwersytety. Możemy je porównać
ze studiami amerykańskimi, które polegają na ustawicznym pisaniu rozprawek i pism, w rezultacie – na ciągłym udziale w dyskursie pisemnym.
Polski prawnik może zaś przejść całe studia i skończyć tylko na pisaniu
pracy magisterskiej, często zresztą niskiej jakości. W konsekwencji nie ma
nawet kiedy nauczyć się pisać.
Drugi czynnik ma głębsze przyczyny, sięga do szkół średnich. Miałam
bardzo dobre nauczycielki języka polskiego – zarówno w podstawówce,
jak i w szkole średniej – które pilnowały, żeby mnie nauczyć, jaka jest różnica między opisem obrazka a historyjką skonstruowaną na jego podstawie. Teraz tego się u nas nie uczy. Dlatego prawnicy mają potem kłopoty
„w ekspresji”. Ma to również zgubne skutki dla prawa, ponieważ prawo
źle zakomunikowane eksploatuje nie swój sens, lecz staje się tylko albo
powieleniem tekstu, który jest nośnikiem sensu, albo nawet powiela karykaturę tego sensu – czyli to, jak „mały Kazio” go sobie wyobraża. I to jest
podstawowy problem.
Są i inne. My dlatego nie umiemy dobrze implementować prawa europejskiego, że ono nas zmusza do przyjęcia pewnych założeń ogólnych,
wdrożenia jego effet utile. To znaczy, że mamy osiągnąć cel, jaki wyznacza
nam dany akt prawa europejskiego, środki osiągnięcia tego celu możemy
zaś wybrać dowolne, wpisując się w krajowy porządek prawny. Nie umiemy jednak tego zrobić, ponieważ potrafimy głównie przepisać jakąś treść.
Nie orientujemy się, że mamy do czynienia z zagadnieniem, którego prze-
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łożenie do krajowego porządku prawnego zależy od naszej autonomicznej
woli. Nie umiemy wykorzystać marginesu regulacyjnego pozostawionego ustawodawcy krajowemu. Brakuje nam tutaj po prostu wykształcenia.
Krótko mówiąc „myśmy prymitywy, a weszliśmy do Europy”, która bardzo
dużo wymaga w tym zakresie.
Nie wiem, czy Pan pamięta, była taka sytuacja, jeszcze gdy ministrem
finansów była Zyta Gilowska, że wybuchła jakaś awantura, nie pamiętam,
czy o VAT na mieszkania, czy też o inne rzeczy. Mówiono, że Unia Europejska nam czegoś w tym obszarze zakazuje, okazało się zaś, że po prostu
nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. I minister musiała pojechać do Brukseli,
żeby jej tamtejsi urzędnicy powiedzieli, jak należy odpowiednie prawo
wdrożyć.
I to jest problem polskich prawników w tej chwili. Przykładów może
być mnóstwo w różne strony. To nam pęta ręce i nogi – jesteśmy złymi
prawnikami, chcemy jednak być w porządku, mnożymy więc coś, co nie
ma wartości, różne takie podkładki tworzymy. Stąd jest to zaczernianie
papieru, to bowiem stwarza pozory uczoności, wnikliwości, w sytuacji, gdy
zawartość merytoryczna jest znikoma. Jeszcze inny przykład tej sytuacji,
jaki mogę podać, wynika z mojej pewnej manii, która polega na pisaniu
listów do gazet, czy mojej komunikacji ze znajomymi dziennikarzami.
Czasami się nawet czuję, jak tych dwóch wiecznie niezadowolonych szyderców, którzy siedzą w loży w Mupetach: Statler i Waldorf. Piszę do tych
moich znajomych dziennikarzy: tutaj, w tym i tym felietonie, w tym i tym
numerze znowuście napisali, że to i to, a to nie jest tak, ponieważ jest tak
i tak. I snuję takie tasiemcowe rozhowory z nimi, gdyż, z jednej strony, oni
przychodzą pytać, co zrobić, żeby to prawo europejskie lepiej zadziałało,
a później nagle w ich gazecie powstaje jakiś potworek, który im się zwidział. I naprawdę poważne, wydawałoby się, tytuły nie są tu bez grzechu.
Później idzie się do Strasburga, idzie się do Luksemburga i tam się przegrywa sprawy. Mamy takie sprawy dotyczące GMO, gier hazardowych, akcyzy
na samochody, akcyzy na prąd, z tego, co pamiętam w tej chwili. Tracimy
w rezultacie na własnej niewiedzy.
Prawo, z jednej strony, jest tekstem – tym, co zapełnia dzienniki ustaw
i co się w rezultacie tak mnoży. Gdy się jednak idzie na pierwszy rok medycyny, to tam przecież uczą przyszłego medyka, jak się nazywają kości
i różne kawałki ciała, inaczej bowiem oni się później ze sobą i z pacjentami nie dogadają, nie będą potrafili nazwać części ciała, w których coś
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boli. Staw cię boli, nerw cię boli, może mięsień? Trzeba to jakoś nazwać.
Z prawnikami jest podobnie. Jest warstwa tekstowa prawa – „koń, jaki
jest, każdy widzi”. Ustawa mówi, że można się odwołać do drugiej instancji. Dlaczego nie do trzeciej? Dlatego, że z kolei w jakimś innym tekście,
w jakiejś konstytucji czy konwencji, jest mowa o dwuinstancyjności. Nie
wystarczy rozumieć to, co się akurat czyta. Trzeba wiedzieć, co jest nieodzownym dopełnieniem tekstu przez inny tekst. Ale jest jeszcze warstwa
metatekstowa, która decyduje o znaczeniu tekstu. To wiedza o systemie
prawa, o „kodzie”, w jakim prawo przemawia, co znaczą użyte terminy,
jakie są zasady ogólne i standard posługiwania się nimi.
Zbudowanie oceny prawnej danej sytuacji wymaga bowiem wiedzy
nie tylko o systemie prawnym, w którym dany tekst prawny funkcjonuje,
ale także o pewnych zasadach, według których ten tekst się buduje. Na
przykład Unia Europejska wymaga wspomnianego przeze mnie effet utile,
to jest osiągnięcia celu, wybór odpowiednich środków zostawiając państwom. Środki te wyznaczają ich konstytucja, tradycja prawna, umiejętności miejscowych prawników. Chodzi o zasady, według których ten system
jest zbudowany, że na przykład władza nie może wydawać arbitralnie czegoś, co wkracza w prawa człowieka, jednostki. Jeżeli to zrobi, to możemy
taką ustawę nawet uchwalić, ale będzie zakwestionowana z punktu widzenia konstytucyjności w Trybunale Konstytucyjnym, a z punktu widzenia praw człowieka – przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Czyli musimy mieć metawiedzę o narzędziach, według których się
system prawa buduje i zgodnie z którymi system prawa się interpretuje.
I tu się zaczynają kolejne schody, ponieważ u nas panuje kult dosłowności. Mówi się: „A gdzie jest to napisane?”. Ja powiadam: nie jest napisane,
ale znaczy, wynika – z prawa europejskiego, z tradycji, z pryncypiów konstytucji. I nie jest „wyraźnie napisane”, tylko, jak powtarzam, „to znaczy”.
Przecież tekst pisany można poddać rozumowaniu a contrario – jeżeli czegoś „nie napisano”, to znaczy, że jest prawnie nierelewantne albo że tego
nie wolno. A przecież równie uzasadnione może być twierdzenie, że jeżeli
mam coś napisane wyraźnie, to może być albo wyjątek – i wtedy nie mogę
interpretować go rozszerzająco, albo egzemplifikacja – i wtedy wykładnia
rozszerzająca jest zasadna! Na tej, w gruncie rzeczy, technice interpretacyjnej wykładamy się zupełnie i z czasem jest chyba coraz gorzej.
W tej chwili jest tego kilka przyczyn: globalizacja, upowszechnienie nauki, rozpowszechnienie się, a nawet erupcja, marnych szkół prawniczych,
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demokracja. Demokracja to nie jest ustrój, który propagowałby powstawanie elit. Jeżeli jeszcze prowadzi ona do rozszerzenia się mediany, to jest pół
biedy, wtedy bowiem wprawdzie elity nie powstają, ale rośnie liczba dobrych rzemieślników. Ale u nas, przynajmniej jeżeli chodzi o prawnictwo
i wiedzę o prawie, demokracja do tego nie prowadzi, niestety. To smutne
i chyba trochę zawstydzające.
Rozumiem, że to jest także komentarz do rzeczywistości, którą obserwujemy, i odpowiedź na pytanie o jakość funkcjonowania demokratycznego państwa prawa w Polsce. Jeśli już przy tym temacie jesteśmy
– jakie powinny być wprowadzone zmiany systemowe, żeby w większym
stopniu były w państwie polskim realizowane prawa obywatelskie?
Tak postawione pytanie: „Jak powinno być zorganizowane demokratyczne państwo prawa, żeby były uwzględniane interesy i potrzeby pojedynczego obywatela?” budzi we mnie sprzeciw. Jest to bowiem pytanie
z gatunku: „Z czego się składa wąż? Z ogona wyłącznie”. Implicite zawiera
ono myśl, że tak nie jest, że coś jest niedobrze, ponieważ lewiatan przytłacza jednostkę.
W moim odczuciu, problem należy sformułować inaczej. Proszę nigdy
nie wierzyć w oficjalne deklaracje dotyczące jakichkolwiek reform. Trzeba
zawsze się zastanowić, ile jest przyczepionych do tego pakietu interesów
– i czyich. To jest pierwsza rzecz. Każda zmiana odbywa się pod sztandarem różnych ładnych, obecnie lansowanych ideologii i haseł, w rzeczywistości jednak różnie bywa. Dam przykład: wprowadzona w swoim czasie,
zaraz po zmianie transformacyjnej, kasacja. To nie jest trzecia instancja, to
jest teoretycznie środek mający służyć naprawie funkcjonowania samego
systemu prawa. Zgodnie z europejskimi standardami, człowiek musi mieć
zagwarantowane dwie instancje – i to jest wystarczające. Z kolei kasacja
jest po to, żeby sam system mógł się oczyścić, zbadać swoje nastawienie do usuwania błędów prawnych. Dlatego kasacji ludzie nie rozumieją. Oczywiście każdy adwokat zakłada złożenie kasacji, gdyż ma nadzieję
przez to wygrać sprawę. Ale z punktu widzenia kasacji nie to jest najważniejsze, ponieważ ona służy przede wszystkim ustawieniu linii orzeczniczej, ujednoliceniu wykładni prawa, jego interpretacji. To jest ta jej oficjalna rola. Choć jest jeszcze jeden jej cel. Chodzi o to, że tak ustawiono
kasację w systemie prawnym, żeby sąd nie miał za wiele pracy. Ponieważ
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kasację jest sędziemu rozpatrywać znacznie łatwiej i przyjemniej, niż sądzić merytorycznie, to jest oceniać fakty, subsumować, rozstrzygać spór
jako taki. I teraz trzeba się zastanowić, ile ma być „cukru w cukrze” – ile
instancji merytorycznych, ile kasacyjnych.
U nas zrobiono, moim zdaniem, błąd, kiedy wprowadzono pod fałszywym pretekstem – nie było bowiem takiej konieczności – drugą instancję
w sądzie administracyjnym. Tam jest teraz tak: pierwsza instancja administracyjna, druga instancja administracyjna, sąd, który sprawdza legalność, gdyż sąd nie jest organem administracji i nie będzie rządził (wydawał
decyzji). W konstytucji jest zaś napisane, że są dwie instancje sądowe, ale
konstytucja ma na myśli – i taki jest standard międzynarodowy – sądy
powszechne. Nie ma konieczności istnienia drugiej instancji w postępowaniu sądowo-administracyjnym, i nie jest to standard międzynarodowy.
Ale u nas wmówiono nam, że powinno być inaczej. Mamy w rezultacie
wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny o identycznych kasacyjnych kompetencjach. Byłoby jeszcze pół biedy, gdyby
kompetencja wojewódzkiego sądu administracyjnego była merytoryczna, apelacyjna, z kolei Naczelnego Sądu Administracyjnego – kasacyjna.
To są jednak dwie instancje kasacyjne. Jaki to ma sens? Ile było spraw na
wejściu, tyle będzie na wyjściu.
Tylko całe postępowanie trwa znacznie dłużej.
O tak – i więcej piany się bije. Najwyraźniej była potrzeba, żeby więcej
sędziów zatrudnić. Za taką sytuację płacimy ogromną cenę. I to jest właśnie przykład reformy: piękne hasło, dwie instancje. Tylko co z tego wynika?
Mamy kolejną reformę. Tego to ja się boję, ale, dzięki Bogu, jestem stara, jestem sędzią w stanie spoczynku, kończę również działalność w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o reformę dotyczącą
kontradyktoryjności postępowania karnego, którą ściągnięto z Ameryki.
Wydaje się, że wprost idealny wzór.
Na czym bowiem polega zasada kontradyktoryjności w takim postępowaniu procesowym? Na tym mianowicie, że ile adwokat lub prokurator
przyniesie ze sobą do sądu, tyle będzie na wejściu: materiałów, dowodów
i tak dalej. Sam sąd tylko to oceni. Inicjatywy nie wykaże. A że nie mamy
zorganizowanego systemu pomocy prawnej, to w ten sposób fundujemy
sobie system klasowy. I to nie jest tylko problem posiadania adwokata
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przez stronę procesową, to jest problem adwokata dla poszkodowanego.
A jeżeli nawet zafundujemy sobie i zorganizujemy wreszcie, z trudem, ten
system pomocy prawnej, to on nie obejmie właśnie tych najbardziej potrzebujących – poszkodowanych. To będzie groza. A co na to sąd? Jemu będzie wygodnie. Będzie siedział jak ta małpka zakrywająca oczy, usta i uszy
i mówił: „Co, nie przyniosłeś, prokuratorze, wystarczających dowodów, nie
wyrobiłeś się? To mi wynocha z tą sprawą!”. Wobec tego, co to się będzie
dalej działo, co media powiedzą? Że zbrodniarzy wypuszczają. I takie rozwiązanie trafia na nasz grunt, całkowicie kulturowo inny niż tam, gdzie
ten system się narodził. Nie sądzę, żeby Pan twierdził, że nasze społeczeństwo jest szczególnie kulturowo obywatelskością przesiąknięte?
Raczej nie.
Raczej nie. Wieszczę Armagedon. I wie Pan, w tej chwili, przez takie
właśnie rozwiązania, zaczynam się bać zgłaszania jakichkolwiek wniosków ulepszających system prawa – poza usuwaniem ewidentnych błędów. Powiem bardziej przyziemnie: powinniśmy dążyć do tego, żebyśmy
mieli system spójny. Z pryncypiami konstytucyjnymi, z pryncypiami instytucjonalizowanych praw człowieka, z Kartą praw podstawowych – ze
standardami Strasburga (jakie by one nie były, ale jakieś tam są). Dalej
– żeby te wszystkie elementy w mechanizmie prawa się zazębiały. Nam się
bowiem te kółka kręcą oddzielnie. Ponieważ mechanizmy, które powinny
sprzyjać zazębianiu się tych kółek, jakoś nie działają. Tak jak kasacja – kasacja dobrze rozumiana zapewnia spójność systemu, ale jeżeli prawnicy
się koncentrują na tym, żeby usuwać sprawy z wokandy, to nic z tego nie
będzie. Powinniśmy mieć system z elementami działającymi jak zazębiające się koła. A teraz te koła kręcą się oddzielnie.
Dlatego, jeżeli Pan pyta, jak instytucjonalnie organizować społeczeństwo, moja odpowiedź brzmi: dobrze. Ale takie know-how dotyczące stosowania prawa to nie jest jakaś jedna jedyna zmiana instytucjonalna. Takie
„poszukiwanie ukrytej złotej kuli”, czarodziejskiego jednego mechanizmu,
zjawiska, jednej ustawy, reformy, która wszystko załatwi. A naprawdę to
jest żmudna praca, polegająca na usuwaniu wielu różnych błędów i dysfunkcyjności, jeżeli chodzi o poszczególne składniki systemu. I pracy nad
podniesieniem poziomu działania „czynnika ludzkiego”.
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Jest bowiem i drugi problem – ja tu nie jestem fachowcem, Panu już
pewnie prędzej to jest bliskie jako socjologowi. Ktoś kiedyś powiedział, że
nie ma demokracji bez demokratów. Jeżeli mamy do czynienia z „tumiwisizmem”, czyli nikt nie jest rzeczywiście zaangażowany w to, żeby było jak
najlepiej, i ogranicza się do działania, które ładnie formalnie wygląda, i tylko wygląda. Zaczerniają więc te karty, ale to, czy to będzie działało, czy to
trafia do ludzi, czy przekonuje, że wydano sprawiedliwy wyrok? Na to już
mniej się uwagę zwraca. Profesor Janusz Czapiński ma później w swoich
badaniach społecznych problem z upadkiem zaufania. Ponieważ ludzie
czują, że ktoś kręci, że się prawem zasłania.
Znowu podam przykład, tym razem głośnej ostatnio sprawy naczelnika więzienia, który został przez sąd uznany winnym wykroczenia, ponieważ zapłacił grzywnę – czego czynić nie powinien – za niepełnosprawnego intelektualnie penitencjariusza, który trafił do więzienia, ponieważ nie
zapłacił niewielkiej kwoty grzywny zasądzonej za kradzież wafelka, został
więc posłany do jej „odsiedzenia”. Zapłata kary spowodowała, że więzień
mógł opuścić zakład karny. W tej sprawie skupia się mnóstwo zagadnień.
Od początku. Żeby rozładować i przyspieszyć funkcjonowanie prawa,
wprowadza się postępowania uproszczone. Oczywiście one dają szybszy rezultat, ale są niebezpieczne. Tak zwane postępowanie nakazowe
w prawie cywilnym i karnym polega na tym, że sąd orzekający bada tylko
dokumenty, nie wzywa człowieka. I jeśli z dokumentów wychodzi to i to,
że na przykład dana osoba jest winna pieniądze, to idzie do niej nakaz.
Jeśli zechce się od nakazu odwołać i to zrobi, to sprawę sąd porządnie
rozpatrzy. Takie podejście zakłada również, że pismo z sądu jest porządnie
doręczone...
I odebrane...
I odebrane. Nie w punkcie InPost i nie w kiosku z gazetami. Jeżeli wobec tego fundujemy sobie postępowanie nakazowe, to musimy zadbać
o zwiększone gwarancje, żeby choćby doręczenia były rzetelne. Inaczej bowiem ludzie nie stawią się w sądzie, a nakaz się uprawomocni. Nie możemy także przyjmować fikcji doręczenia, ponieważ ona jest dobra i upraszcza prace sądu przy rzetelnie działającym aparacie doręczycielskim. I tak
już nas upomniano, że zbyt łatwo tę fikcję doręczenia przyjmujemy.
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Zupełnie nie myśli się całościowo, a później dzieją się straszne rzeczy,
jak przy tych nakazowych postępowaniach, o których strona nie wiedziała
i których nie ma potem jak odkręcić. Zwykle widzi się je, jak już komornik
przyjdzie. Nakazowe postępowanie (teraz mówię o cywilnym) uatrakcyjniło przedawnione długi, sąd bowiem dostał wygodne narzędzie – nie ma
obowiązku uwzględniania przedawnienia z urzędu, a komornik ma nakaz.
To, co dawniej nie było nic warte, nagle okazuje się atrakcyjnym sposobem
na zrealizowanie wyroku. Jednocześnie osłabiły się gwarancje obronne.
Dalej, komornicy również nie są w ciemię bici. Czy będzie taki biegał i szukał, czy się PESEL zgadza? Gdzie tam! Weźmie wszystkich o tym samym
nazwisku i wystawi im tytuły do zapłaty, wyśle wezwania. Ktoś się załapie.
Umacnia to zaufanie do prawa?
Raczej nie bardzo. I trudno powiedzieć, żeby sprzyjało to poprawie
tak niskiego zaufania Polaków do wymiaru sprawiedliwości. Badanie
Centrum Badania Opinii Społecznej z 2012 roku pokazuje, że 61% respondentów negatywnie ocenia jego działanie.
Jak się mówi teraz komornikom: „Piłujecie gałąź, na której siedzicie”, to
oni odpowiadają: „A co w tym złego? Przecież jest większa efektywność”.
A co się robi w ten sposób ze społeczeństwem? To są niewymierne straty
w zaufaniu. I profesor Janusz Czapiński później włosy rwie, że takie mu
słabe wskaźniki zaufania wychodzą w badaniach.
Wróćmy do postępowania karnego i sprawy grzywny zapłaconej
przez naczelnika za osadzonego. Ten nieszczęśnik, który ukradł wafelek,
jest ubezwłasnowolniony. Nie ma żadnego rejestru ubezwłasnowolnionych. Oni mają po prostu niepodpisany dowód osobisty. Ukradł wafelek.
Sąd dał mu grzywnę 40 złotych. Ubezwłasnowolniony czy nie, kraść nie
powinien. Tylko że on ani nie przyszedł do sądu, ani tej grzywny nie zapłacił. Na co sąd mu „z automatu”, bez wzywania, przeliczył grzywnę na
więzienie. Wtedy go policja doprowadziła do aresztu. I tutaj się zaczyna
sprawa. W areszcie badał go lekarz, tak bowiem powinno być. Lekarz musi
sprawdzić, czy penitencjariusz przychodzi na przykład niepobity i w ogóle
zdrowy. I w tym wypadku lekarz się nie zorientował. Za areszt i za swój
personel odpowiada naczelnik zakładu. On sam zorientował się za kilka
dni, że jest coś nie tak z osadzonym człowiekiem. Dał 40 złotych sekretarce
i polecił, żeby poszła wykupić tego sprawcę. A jest przepis, który mówi,
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że grzywny nie można za kogoś zapłacić. Moim zdaniem, przepis nie najmądrzejszy, ale jest. I naczelnik ten przepis złamał. Mówi się, że bez tego
przepisu złoczyńcy, mafiosi, będą wykupywali swoich – tak jakby nie mogli
i tak zebrać pieniędzy i przekazać żonie czy matce, żeby grzywnę zapłaciła,
ponieważ rodzinie wolno. W tym momencie koledzy naczelnika donieśli
(pewno za nim nie przepadają), że złamał prawo. Sąd doszedł do wniosku,
że naczelnik, człowiek establishmentu, podważa w ten sposób decyzje
tego establishmentu – tak napisał w wyroku, nie bawiąc się w subtelności – i się zaczęło.
Proszę zobaczyć – ile jest w tym kazusie błędów samego prawa, a ile
sumujących się błędów poszczególnych ludzi? System uproszczonego postępowania doprowadził do skazania ubezwłasnowolnionego i następnie
do jego osadzenia. Z kolei procedury osadzenia w więzieniu nie wychwyciły (a powinny) tego wypadku. Czyli sam naczelnik nie był w porządku,
choć potem ten porządek usiłował sam przywrócić działaniami niekonwencjonalnymi. I to formalistycznie nastawione środowisko nieprzyjazne
naczelnikowi. I sąd, który w uzasadnieniu zaakcentował nie całkiem to, co
należało. Zabrakło dostrzeżenia specyfiki kazusu i wiedzy – a może chęci?
– wykorzystania potencjału tkwiącego w prawie. Bo prawo jest mądrzejsze, niż to, co z niego robią ludzie je stosujący.
Demokracja bez demokratów. System prawny z powierzchownie myślącymi prawnikami. System prawny z ludźmi, którzy nie potrafią odróżnić, w jakim kapeluszu występują: polityka, eksperta, ministra, profesora?
Staramy się jednak szukać różnych pomysłów, rozwiązań, służących
temu, aby to społeczne zaufanie do instytucji wymiaru sprawiedliwości
zwiększyć.
Ja oczywiście przejaskrawiam, ale przedstawiam moje prywatne, własne stanowisko. Jestem zwolenniczką dwóch strategii. Po pierwsze – chodzi
przede wszystkim nie o to, jak ma być „lepiej uregulowane”, tylko o to, jak
usunąć błędy w tym, co już jest. „Umyć dziecko, które już mamy, a nie robić
drugiego dziecka”. I druga strategia – trzeba mieć świadomość, że każda
reforma, nawet ta usuwająca błędy, będzie niosła za sobą skutki niespodziewane, związane nie tylko z istotą tej reformy, ale także ze środowiskiem, w którym ta reforma działa. Trzeba więc przy tym uwzględnić nasze
społeczeństwo na jego poziomie rozwoju. U nas, wprowadzając reformy,
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eksponuje się tylko pozytywy. O negatywach nie chce się nawet myśleć.
I tu jest problem. Za moich czasów mówiono: „Dobry sędzia poprawi złe
lub średnie prawo”. Widywałam w życiu cudownych sędziów, zdarzali się.
Obecnie jednak, w masie ogólnej, to, co jest, to krew z krwi, kość z kości
demokracji naszej niezbyt wysokiego lotu... Przy czym – jestem bardzo za
odpowiedzialnością, ale nie w ten sposób, że sędziego będziemy pociągali
do odpowiedzialności za wyrok. W ten sposób tworzy się niedobrą atmosferę zarządzania strachem. Tymczasem w sędziach musi być rozbudzane
poczucie elitarności. Krótko mówiąc – nie będzie dobrych sędziów przy założeniu, że obniżymy im uposażenia i niech się pomęczą. Musi być inaczej.
Wtedy jest przynajmniej szansa, żeby sędziowie chcieli dorównać do najlepszych. Wyroki można krytykować – byle kompetentnie i bez nienawiści.
Krytyka wyroków wymaga dyskusji wokół nich, tymczasem zanika
sztuka pisania glos do orzeczeń. W swoim czasie, jak pamiętam, to był gatunek uprawiany przez profesorów bardzo skutecznie. Glosy były czytane,
komentowane, a sędziowie się wstydzili swoich błędów, ale także uczyli
się na błędach innych. I znów, jeżeli jest normalny dyskurs, to jest dobrze.
Jeden robi błędy, drugi go poprawia. Ale u nas obecnie nie ma dyskursu.
I na dobrą sprawę, nie wiem, co z tym fantem zrobić? Parametryzacja wyników i osiągnięć w nauce temu nie sprzyja. To już jednak jest odrębny
temat.
Wróćmy w takim razie do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Skąd
jeszcze, Pani zdaniem, bierze się opisane przez Panią podejście do
zmian?
Nasze sprawy związane z prawem wynikają z tego, że my chcemy za
darmo i szybko dostać coś, co gdzie indziej narastało z tradycją i wiekiem.
Chcemy sobie tę tradycję kupić, na przykład u Amerykanów, gdzie ten ich
system prawny – niesprawiedliwy i klasowy – ale dobrze funkcjonujący,
jednak jest. Zgadza się, że on jest wydajny i nieuchronny, w pewnym sensie, ale przy okazji także niesprawiedliwy. I my coś chcemy z tego mieć.
Tylko jak posadzimy tę roślinę na naszym gruncie, czy ona urośnie? Ona
nam się znowu może wyrodzić i ja bym wolała – skoro jesteśmy w systemie europejskim – byśmy sięgali głębiej do tradycji europejskiej, co wydaje mi się bardziej pewne. Dlatego tak nie podoba mi się obecna reforma
procedury karnej.
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Mamy w niej nastawienie na efektywność, która jest wymagana także
przez system europejski. Ale przy kontradyktoryjności karnej, jaką chcemy
sobie zafundować na wzór amerykański, to może oznaczać wysoką wartość w kosztach adwokackich, w zorganizowaniu takiego postępowania.
Tylko to nie państwo się o to ma troszczyć, lecz sama strona. Jednocześnie
system europejski wymaga, żeby takie postępowanie było efektywne, te
koszty ktoś więc musi zapłacić. Teraz powstaje pytanie o to, czy te koszty
zapłaci państwo, jak by to powiedzieć, za pomocą jakiegoś funduszu zbiorowego. To znaczy, że wymiar sprawiedliwości będzie tak zorganizowany,
żeby sam mógł załatwiać wszystkie potrzeby. Czy też może będzie inaczej
i ktoś powie: „Nie, prokurator się nie wyrobił, niech więc zbrodniarze sobie
chodzą na wolności”? Mnie się wydaje, ale powiadam – może się mylę – że
ta reforma jest niezbyt przemyślana do końca, nazbyt skupiona na jej życzeniowych skutkach i zapłacimy za nią koszty w walucie, która jest u nas
deficytowa, czyli w zaufaniu.
Sięgając w takim razie do tradycji europejskiej, czy może Pani wskazać rozwiązania, które warto byłoby u nas wprowadzić?
Aksjologia systemu europejskiego jest dyktowana czy to przez Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej, czy to przez Europejską konwencję
praw człowieka. Ustalone tam standardy akcentują efektywność prawa do
sądu. Nie wydaje mi się, aby przedstawiona reforma była z tą aksjologią
spójna.
Jednym z podstawowych konceptów we współczesnym prawie jest
zasada proporcjonalności. To w gruncie rzeczy jest arystotelesowski „złoty środek”: prawo nie jest ani białe, ani czarne, tylko szare. Nie działa dla
wyższej instancji, nie tylko dla stron, nie tylko dla mediów, ale po trosze
dla wszystkich. Przy czym jest różnie przy różnych typach rozstrzygnięć.
W prawie karnym bardziej się akcentuje wymiar indywidualny. W prawie karnym, tak jak w systemie kontynentalnym, nasz system wymiaru
sprawiedliwości obecnie jest zorientowany na ukaranie sprawcy za to, co
zrobił, ogarniając swoim przewidywaniem. Dlatego nie karzemy chorych.
Może pan powiedzieć, że to jest aksjologicznie dobrze albo źle, ale takie
podejście ukształtowało się pod wpływem oświecenia w XIX wieku. Skoro
jesteśmy w systemie europejskim, to wyciągnijmy z tego konsekwencje.
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Według konstytucji, mamy trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i judykatywę. Kontakty między nimi powinny się opierać na zasadzie
współpracy, co jest założeniem teoretycznym wyrażonym w artykule
dziesiątym konstytucji. Ustawicznie jednak iskrzy między egzekutywą,
Ministerstwem Sprawiedliwości, które nie może i nie powinno wywierać
wpływu na sądy, ale chce i wywiera, i to różnymi środkami. Nie chodzi
tu tylko o nieśmiertelny nadzór administracyjny nad sądami, ale także
o różne „efekty mrożące”, działania przez prezesów sądów. Na przykład
niedawno się dowiedziałam, że w jednym z sądów toczy się sprawa o mobbing sędziego! Co to znaczy? To już chyba jest wkroczenie w sferę niezawisłości sędziowskiej, działanie zmierzające do tego, aby uczynić go sobie
posłusznym. Samo pojawienie się takiej sprawy jest alarmujace.
Należy ogromnie żałować, że Trybunał Konstytucyjny nigdy, niestety,
nie dokonał wykładni, zmierzającej do wykazania, co naprawdę znaczy relacja wymagana przez artykuł dziesiąty konstytucji dla stosunków między
egzekutywą i judykatywą. Konstytucyjne narzędzie jest tu po prostu niewykorzystane, choć były sprawy dotykające tego przepisu. I znowu mamy
te kręcące się kółka zębate, które się między sobą nie zazębiają. Ponieważ
Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby nam sytuacyjnie wyjaśniał, że
w tym wypadku to ten nadzór jeszcze może być, ale w tym już nie może.
Wyrzekając się oparcia orzeczenia na artykule dziesiątym konstytucji,
powiedział, że przepis ten w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek
iskrzeniem między judykatywą i egzekutywą.
Myślę, że to jest bardzo ważny głos. Nawiązując do wątku wprowadzenia kontradyktoryjności w procesie karnym, mówiła Pani o tym, że
pogłębi ona klasowość w dostępie do prawa. Czy można to w jakimś
stopniu rozwiązać przez wprowadzenie systemu bezpłatnej pomocy
prawnej, również tej przedsądowej?
O tak. To by pomogło. Tylko że nikt tego nie robi. I nie wiem, czy zrobi,
ponieważ to kosztuje.
Ostatnio pani premier w exposé deklarowała podjęcie odpowiednich
działań.
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Ostatnio, na obradach IX Kongresu Obywatelskiego, wiceminister
sprawiedliwości pan Jerzy Kozdroń przyznał, że jeśli minister finansów
nie desygnuje odpowiednich środków, to pomocy prawnej nie będzie. Ja
się nie znam na liczeniu kosztów, ale inni szacują, że dla odpowiedniej
organizacji systemu, przy wprowadzeniu kontradyktoryjności, powinno być pół miliarda złotych na pomoc prawną, a tam się kłócą, zdaje się,
o 200 milionów. A to wszystko jest i tak liczone bez uwzględnienia pomocy
poszkodowanym. Oczywiście relata refero. Moim zdaniem, należało zrobić
założenie, że nie wprowadza się reformy postępowania karnego dotąd, aż
się nie potraktuje tych dwóch rzeczy jako iunctim.
A jak, Pani zdaniem, taki system prawnej pomocy przedsądowej powinien być skonstruowany, żeby pomagał te mankamenty i nierówności
usuwać?
Może bony? Człowiek by dostawał bony, oczywiście nie każdy dostanie
bon o najwyższym nominale, ale niech będzie.
My jesteśmy społeczeństwem, które się uczy. Trzeba uczyć wszystkich,
podciągać i edukować wszystkich po trochu. Dlatego reformy nie powinny się składać z reform rewolucyjnych, tylko z drobiazgów. Raczej rozbić
te reformy na kawałki i kawałkami podciągać świadomość społeczną,
włączyć w to organizacje pozarządowe, łatać, czym się da. I nie można na
przykład traktować studenckich klinik prawa jako paliatywu brakującej
pomocy prawnej! W klinikach prawa nie można im dać za trudnego kazusu, oni sami tam się mają uczyć.
Tak, to są studenci. Obawiam się trochę, że to będzie podobnie jak
z poradnictwem adwokackim z urzędu. Jego udzielanie jest dla wszystkich adwokatów obowiązkowe, ale często lepsi spośród nich wynajmują
do tego kolegów, którzy się w prowadzeniu spraw z urzędu specjalizują
albo mają po prostu wolny czas i takich spraw biorą jak najwięcej, żeby
mieć możliwość zarobku.
Ryzyko jest. Kiedy jednak jest niski poziom w ogóle, wtedy to, czy Pan
dostanie marnego prawnika z urzędu, czy dlatego, że Pan go sam wybrał,
to różnica jest żadna. Oczywiście jeżeli ma pan droższego, to jest pewne
domniemanie, że przeprowadzi sprawę lepiej.
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Wróćmy jeszcze do kwestii uspójnienia systemu i poruszanego przez
Panią zagadnienia komentowania czy poprawiania jakości wyroków.
Jak Pani w tym wymiarze widzi rolę poszczególnych instytucji, na przykład Sądu Najwyższego?
Mają ogromne rezerwy, gdyby chcieli chcieć. Ogromne rezerwy. Dobrym przykładem może być propagowanie odpowiednich wzorców. Powiedzmy, takie promieniowanie autorytetem to wspaniała rzecz. Tylko
orzekający tam sędziowie powinni odpowiednie wnioski zawierać w pisanych przez siebie uzasadnieniach.
Nie ma u nas jednak czegoś takiego, jak rozumna kooperacja między
sądami. Na przykład rozumna kooperacja między Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym, gdyby istniała. Ale nie istnieje, ponieważ się
obrażają jedni na drugich. Gdzie istnieje problem? Przy skargach konstytucyjnych. Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym jest skargą
na przepis, nie zaś na niekonstytucyjne rozstrzygnięcie sprawy na podstawie konstytucyjnego przepisu. Różnica między wykładnią a przepisem jest
cienka. Tym bardziej że Trybunał Konstytucyjny wyznaje zasadę, że stała,
powszechna, powtarzalna praktyka sądowa odczytania przepisu kształtuje treść i sens tego przepisu. W tej doktrynie tkwi pewien potencjał, także
dla współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym.
Kiedy byłam w Trybunale Konstytucyjnym i miałam skargę konstytucyjną,
zawsze starałam się wysyłać pismo do Sądu Najwyższego z zapytaniem,
że zawisła taka a taka sprawa, wskazująca na taki i taki problem, a Trybunał Konstytucyjny nie jest pewien, czy to jest skutek niekonstytucyjnego
stosowania prawa, czy też utrwalonej praktyki. Sąd Najwyższy ma więcej
wglądu w praktykę orzekania, to niech powie Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy to jest wyraz praktyki, czy też to jest determinowane samym
przepisem. I tu nie chodziło o to, że my sobie mogliśmy to sami wyczytać,
ale jeżeli Sąd Najwyższy by powiedział, że praktyka jest nieustabilizowana
i że zajmie się jej ustabilizowaniem, to przecież Trybunał Konstytucyjny
mógłby sam nie orzekać niekonstytucyjności, po cóż bowiem psuć system? Można go poprawić odpowiednim działaniem interpretacyjnym
– należącym do sądów.
Myśli Pan, że to zadziałało? Miałam nadzieję, że to spowoduje refleksję
taką, że zostaną ustalone obowiązujące standardy, środkami judykacyjnymi. Tak się jednak nie stało. Skrzywdziłabym Sąd Najwyższy, mówiąc,
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że tam nie ma świetnych orzeczeń. One są. Tylko za mało. Za mało troski
o jednolitość orzecznictwa i promieniowanie własnego orzecznictwa.
Chciałbym wrócić do tematu relacji między prawem a sprawiedliwością. Próbując to skonkretyzować, czy – w Pani odczuciu – sprawiedliwość jest dobrem nadrzędnym, istniejącą gdzieś cechą systemu, czy
bardziej sprowadza się do jednostkowych interesów, spraw?
Ja nie potrafię powiedzieć, czym jest sprawiedliwość, prędzej już
– ale tylko sytuacyjnie – mogę powiedzieć, czym jest niesprawiedliwość.
Zawsze w ten sposób sobie ułatwiałam sytuację, nie sięgając w te górne
filozoficzne rejony. Przede wszystkim uważam, że gdybyśmy spróbowali
zwalczyć hipokryzję prawa, gdybyśmy potrafili wyeliminować rozbieżność
w zachowaniu i słowach kapłanów sprawiedliwości czy fałszywych latarni
moralności, to już by coś dało. Uważam za niesłychanie naganne to, że
nasz dyskurs publiczny jest pełen frazesów i zakłamania. To jest coś, co
prawo niszczy. Sprawiedliwość niszczy także legal harassment, w analogii
do sexual harassment, kiedy prawo jest używane jako maczuga.
Dla mnie problemem łączącym się ze sprawiedliwością jest „wirtualizacja” ochrony sądowej. U nas bardzo trudno jest uzyskać ochronę sądową. To długo trwa, kręci się często na jałowym biegu. Co cudzoziemcowi
nawet po przychylnym dla niego rozstrzygnięciu sądu administracyjnego,
jeśli ze względu na wykonalność zaskarżonej, negatywnej decyzji administracyjnej, od dawna jest poza Polską? Prawo jest w tej chwili dla silnych,
zamożnych, mających czas. To nie jest jakoś ideowo założone, ale to jakoś tak działa. Poza tym prawo cierpi na brak własnej legitymizacji. Prawo
oszukuje, co widać, ponieważ prawem się manipuluje – i to jest tolerowane, prawo bowiem jest używane do złych celów, a kapłani prawa nie
troszczą się, aby jego tłumaczeniem uzyskać zrozumienie i legitymizację.
Prawnicy piszący o prawie redukują własne powinności do opisu
i komentowania tekstu przepisów. Z niewiadomych dla mnie przyczyn
kwestionuje się jako nienaukowe oceny rzeczywistości prawnej (choćby
podawane w formie hipotez do weryfikacji) inne niż oparte na badaniach
statystycznych empirii i ankietowe badania świadomości prawnej aktorów życia prawnego. To bardzo zubaża dyskurs prawniczy.
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Socjologia sama się z takim podejściem już nie zgadza.
Rozumie Pan, o czym mówię? W konsekwencji wynika z tego wielki
problem, ponieważ powołując się wyłącznie na empirię i liczby, prawnicy
stosują taką metodę: co mają twardo napisane w tekście, to uznają za rzeczywistość. Nawet gdy tekst nie realizuje tego, czemu miał służyć.
I później mamy takie orzeczenia, jak to, które przerabiałam ostatnio
ze studentami. Otóż jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku osiągnięciem orzecznictwa administracyjnego była teza, że kontroli sądu administracyjnego podlega rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej, jeżeli
niezależnie od użytej terminologii odpowiada ono funkcjonalnie pojęciu
decyzji. Teraz trafiają się orzeczenia, w których sąd administracyjny uważa, że w ogóle nie powinien się sprawą zająć, ponieważ co prawda władcze
rozstrzygnięcie indywidualne nastąpiło, ale stało się to w warunkach uzurpacji proceduralnej, a sąd administracyjny ma przecież badać orzeczenia
wydawane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego! Czyli złamano drastycznie prawo, ale ochrony sądowej się odmawia, gdyż działano w warunkach złamania prawa. Albo odmowa ochrony, gdy nietrafnie
dokonano wpisu ostrzeżenia przed działalnością jakiegoś biura podróży
przez Komisję Nadzoru Finansowego, ponieważ – zdaniem sądu – taki
wpis nie przynosi wpisanemu żadnej namacalnej szkody czy uszczerbku
tej jednostce. A przecież to szkodzi: w reputacji, w renomie, przynosi „efekt
mrożący”. Chyba w ten sposób sądy działają w fałszywej rzeczywistości.
Pytałem o sprawiedliwość, ponieważ wielu Polaków ma z nią problem.
Polacy uważają – sporo zaś dla umocnienia takiego przekonania robią media – że żyjemy w państwie głęboko niesprawiedliwym, z kolei zjawiska, o których mówiłam, umacniają w nich tę wiarę. Czasem zasadnie,
czasem niezasadnie. Ale niewiele się robi, żeby oddzielić plewy od ziarna,
powiedzieć: „Czasem tak być musi, a czasem można coś poprawić”. Znowu
przychodzą różni reformatorzy i powiedzą: „To my wam zreformujemy,
wydamy całkiem nowiutkie przepisy i będzie fajnie”.
Jedno z najmądrzejszych zdań, jakie znam o wymiarze sprawiedliwości
i o prawie, to jest wypowiedź Lorda Hewarta z lat dwudziestych XX wieku
w Anglii. On powiedział mniej więcej tak: „Podstawowe znaczenie ma, aby
wyrok przekonywał, że sprawiedliwość rzeczywiście wymierzono”. Czyli
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ważne jest nie tylko, żeby sprawiedliwość wymierzyć, ale żeby każdy widział, że została ona wymierzona. To jest kierowanie wypowiedzi wymiaru
sprawiedliwości nie tylko do stron danej sprawy, lecz także do mediów,
do społeczeństwa, do instancji wyższej. To jest również odpowiedź na pytanie: „Dla kogo powinno być przede wszystkim prawo?”.
Jeśli dobrze rozumiem, to – Pani zdaniem – jest kwestia niewłaściwego działania powołanych do tego organów, jak Sąd Najwyższy czy
Trybunał Konstytucyjny?
Uważam, że organy powołane do działania zaniedbują sprawę informacji zwrotnej, aby ich działania zazębiały się z działaniami tych podmiotów czy instytucji, na które miały mieć wpływ. My tego w Polsce nie mamy.
Za mało o to dbamy.
Z czego to wynika? To jest czynnik ludzki?
Czy ja wiem? Z nieświadomości, że podzielenie kompetencji, nieodzowne, nie może doprowadzić do izolacji. Jeśli mamy taką sytuację,
w której wykonywanie własnych kompetencji prowadzi do autonomizacji naszego działania, czyli w rezultacie nie wywiera żadnego wpływu na
otoczenie, podczas gdy to ostatnie powinno czerpać z naszego działania
i doświadczenia impulsy do działania własnego – „każdy sobie rzepkę
skrobie” – to znaczy, że jest źle. Sam fakt, że sędziowie z takich instytucji,
jak Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, się na siebie obrażają, nie zaś
współpracują, to jest naruszenie zasady artykułu dziesiątego konstytucji.
System nie wymusza dobrej pracy, ponieważ nie wymusza współpracy. Wszyscy bowiem zamykają oczy – tak jest wygodniej żyć. Im bardziej
podzieli Pan kompetencje, tym bardziej każdy się skupi na wykonywaniu
tylko tych kompetencji, będzie kładł na półkach papiery i mówił, że wykonał, co do niego należy – i na tym koniec. Sprawozdanie przedstawi. Tyle
tylko, że papiery poukłada, a wnioski, które powinny iść gdzie indziej, nie
idą dalej. Ludzie pracujący w wymiarze sprawiedliwości instynktownie
wiedzą, że coś tu się mieli na jałowym biegu.
Ktoś powiedział mi kiedyś coś bardzo mądrego, pewna psycholożka, że
cała mądrość polega na tym, żeby ludzie się realizowali, idąc bardzo blisko
brzegu, który wyznacza granice ich kompetencji, wszystkich: umysłowych,
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186 Z profesor Ewą Łętowską rozmawia Filip Pazderski

legalnych. Jak się idzie blisko brzegu, to się wykorzystuje rezerwy. Gdy się
sobie zostawia duży zapas, to jest tak jak z budowlą, w której się natka
prętów zbrojeniowych ponad miarę, zupełnie niepotrzebnie: ciężkie to,
kosztowne, ale bardzo asekuranckie i bezpieczne.
W gruncie rzeczy boję się, że ta moja wypowiedź sprowadza się do
tego: ludzie nie są aniołami. A ludzie nie są aniołami szczególnie w Polsce. Wydaje mi się, że element ludzki w większym stopniu nie dostaje do
umiejętności wykorzystania wszystkich rezerw, które w prawie jednak są.
My się zaś z uporczywością pijanego chwytającego się płotu trzymamy
myśli, że jak im damy inne przepisy, które zastąpią te niewykonywane, to
one, te nowe, będą jednak wykonywane, co jest absolutnym złudzeniem.
Stąd mój pogląd sprowadza się do wiary w malutkie, realistyczne zmiany.
We wprowadzenie tych dużych, instytucjonalnych, nie wierzę. Więcej się
napsuje niż polepszy
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Współpraca: Agata Winiarska

Ewa Łętowska – polska prawniczka, profesor zwyczajny nauk prawnych
w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pierwszy polski
Rzecznik Praw Obywatelskich (1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011).
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Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

Polskie Stowarzyszenie
Mediacji Gospodarczej

II

II

Wdrożenie mediacji w sprawach cywilnych

Współpraca organizacji pozarządowych
z korporacjami prawniczymi

Stowarzyszenie Klon/Jawor Standardy informatorów prawnych – badania oraz
rekomendacje dotyczące tworzenia i dystrybucji
materiałów prawnych kierowanych do obywateli

II

Tytuł projektu

Realizator

Edycja
Programu
„Obywatel
i Prawo”

Podsumowanie projektu dostępne na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje

Projekt miał charakter pilotażowy i dotyczył wybranego środowiska
lokalnego, w którym przeprowadzono szkolenia dla sędziów. Celem
było rozpropagowanie mediacji cywilnej w lokalnym środowisku
i doprowadzenie do rozpoczęcia jej czynnego praktykowania.

Raport dostępny na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/5/prawnicy-pro-publico-bono

Celem projektu było zarówno lepsze wzajemne poznanie
się organizacji pozarządowych i korporacji prawniczych, jak
i wypracowanie zasad stałej i modelowej współpracy między nimi.

Raport dostępny na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-iobywatelskie

Projekt miał na celu:
• zebranie dotychczasowych doświadczeń w zakresie opracowywania
w sektorze pozarządowym i publicznym informacji prawnej,
• przedstawienie sposobów dostarczania obywatelom informacji
prawnej tworzonej w sektorze pozarządowym i publicznym,
• zaproponowanie standardów opracowania i dystrybucji informacji
prawnej.

Krótki opis projektu

Projekty wdrażające wybrane rozwiązania systemowe zlecone przez
Radę Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”

2014-12-03 14:14:56

Helsińska Fundacja Praw
Człowieka

Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

Polskie Stowarzyszenie
Mediacji Gospodarczej

Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

Helsińska Fundacja Praw
Człowieka

II

III

III
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IV

IV

Kompleksowe badanie metod komunikowania
sądów z obywatelami

Centrum Pro Bono – prowadzenie i rozbudowa

„Mediacja – jestem za”

Projekt rozwoju pomocy prawnej pro bono
w Polsce poprzez stworzenie Centrum Pro Bono

Litygacje strategiczne dotyczące dostępu do
pomocy prawnej

Raport dostępny na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli

Celem projektu była poprawa przejrzystości i dostępności różnych
metod komunikowania się między sądami i obywatelami przez
sformułowanie konkretnych i praktycznych rekomendacji, zawartych
w raporcie z badań.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.centrumprobono.pl/

Centrum Pro Bono jest ośrodkiem kontaktującym między sobą
kancelarie prawne i organizacje pozarządowe poszukujące pomocy
w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Kontynuacja działalności
ośrodka Centrum Pro Bono.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje

Celem projektu było szerokie upowszechnienie mediacji. Powstał
portal internetowy mediacjajestemza.pl, poświęcony w całości
zagadnieniom mediacji, i film DVD, prezentujący od strony praktycznej
procedury mediacji.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.centrumprobono.pl/

Głównym celem projektu było stworzenie instytucjonalnych ram
dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce. Powstał
ośrodek Centrum Pro Bono, którego podstawowym zadaniem
jest pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej między
kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi.

Raport dostępny na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli

Poprowadzono trzy sprawy w charakterze litygacji strategicznej
(spraw precedensowych). Litygacja to prowadzenie postępowań
sądowych i administracyjnych w sprawach istotnych z punktu
widzenia realizacji interesu publicznego w celu: dokonania trwałej
zmiany prawa lub orzecznictwa, identyfikowania luk w prawie,
zapewnienia poprawnej interpretacji i właściwego stosowania
przepisów, nagłaśniania negatywnych praktyk.
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Fundacja Instytut Prawa
i Społeczeństwa INPRIS
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i Społeczeństwa INPRIS

Fundacja Instytut Prawa
i Społeczeństwa INPRIS

V

V

V

V

VI

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-iobywatelskie

Projekt koncentrował się wokół prac koncepcyjnych dotyczących
podstawowych pojęć związanych z poradnictwem prawnym.

10_Projekty_wdrazajace_-_po_redakcji_.indd 191

Edukacja prawna

Identyfikacja możliwości współpracy organizacji
społecznych z socjologami prawa

Dostęp do informacji o aktach prawnych
i orzecznictwie

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/4/edukacja-prawna-i-obywatelska

Istotą projektu były zebranie, analiza i rozpropagowanie polskich
i wybranych zagranicznych doświadczeń dotyczących różnych
form edukacji prawnej, w tym takich, które mogą być realizowane
bez skomplikowanych i długotrwałych zmian systemowych.
W Polsce są podejmowane różne działania o charakterze edukacji
prawnej, nie mają one jednak charakteru systemowego i bywa, że
po pewnym czasie przestają być realizowane, przez co interesujące
doświadczenia i dobre praktyki nie są rozpropagowywane i należycie
wykorzystywane.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-iobywatelskie

Projekt dotyczył zbliżenia środowisk organizacji pozarządowych
działających w sferze poradnictwa prawnego i socjologów prawa
– identyfikacji możliwych obszarów współpracy i jej nawiązania.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli

W ramach projektu powstały analizy związane z ograniczonym
dostępem obywateli do informacji prawnej, zwracające szczególną
uwagę na różne aspekty dostępu do aktów prawnych i orzecznictwa
w Internecie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/32/reforma-wymiarusprawiedliwosci

Udział organizacji społecznych w reformie systemu Celem projektu było zebranie oraz opracowanie materiałów i ogółu
pomocy prawnej
doświadczeń z prac nad ustawową regulacją dostępu do bezpłatnej
pomocy prawnej. Powstała internetowa biblioteczka, będąca zbiorem
najważniejszych dokumentów i propozycji.

Poradnictwo prawne
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Instytut Spraw Publicznych Prawo do petycji

Instytut Spraw Publicznych Sytuacja mediacji w Polsce – oczami ekspertów
– wobec perspektywy wprowadzenia mediacji
obowiązkowej

VI

VII

Obowiązujące przepisy i praktyki sądowe
w procesie cywilnym

Fundacja Instytut Prawa
i Społeczeństwa INPRIS

VI

10_Projekty_wdrazajace_-_po_redakcji_.indd 192

Ekspertyza dostępna na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje

W ramach projektu przeprowadzono cykl wywiadów z ekspertami,
na podstawie których powstała ekspertyza Macieja Folty Możliwość
wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli

Projekt miał za zadanie podtrzymanie zainteresowania parlamentu,
środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych i mediów
problematyką prawa petycji. Ważne było również większe
zainteresowanie tą problematyką obywateli i ponownego
wprowadzenia tematu prawa petycji do debaty publicznej. Prawo
do petycji jest bardzo istotnym elementem praw obywatelskich,
gwarantowanym konstytucyjnie, ale nieuregulowanym ustawowo.
Opracowano ekspertyzę Anny Rytel-Warzochy Prawo petycji
w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy,
zawierającą opis ewolucji prawa petycji w Europie i w Stanach
Zjednoczonych oraz analizę konstytucyjnych i ustawowych regulacji
prawa petycji w Polsce. Wydano także publikację Ustawowa regulacja
prawa petycji – szansa na skuteczne narzędzie społecznej partycypacji
autorstwa Anny Rytel-Warzochy, w której zawarto wyjaśnienia,
czym jest petycja i czego może dotyczyć, jaki jest skutek jej złożenia
i dlaczego jest potrzebna ustawowa regulacja prawa petycji.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli

Projekt wynikał z dostrzeganego problemu słabej pozycji strony, która
jest pozbawiona odpowiedniej pomocy prawnej w takich procesach.
Zmiany w procedurze cywilnej spowodowały, że osoba, która nie ma
istotnej wiedzy prawnej i nie jest właściwie reprezentowana, znajduje
się często na straconej pozycji, niezależnie od meritum sprawy.
Sędzia rozstrzyga bowiem przede wszystkim na podstawie faktów
wysuwanych przez strony i dowodów przez nie przytoczonych, nie
zaś dopuszczonych z urzędu. Przeprowadzone badanie pozwoliło
zaproponować rekomendacje dotyczące rozwiązania tego problemu.
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VII
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Instytut Spraw Publicznych Zebranie materiałów pomocnych obywatelom
i edukatorom w zakresie edukacji prawnej
i obywatelskiej
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Biblioteczka dostępna na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/8/biblioteczka-edukacji-prawnej

W formie elektronicznej opracowano i udostępniono na stronie
internetowej „Biblioteczkę edukacji prawnej i obywatelskiej”.

Publikacja dostępna na stronie internetowej:
http://www.obywateliprawo.pl/temat/4/edukacja-prawna-iobywatelska

Instytut Spraw Publicznych Opracowanie pomocy dydaktycznej dla nauczycieli Opracowano i wydano w wersji elektronicznej i papierowej publikację
i edukatorów edukacji prawnej
Inspirator edukacji prawnej pod redakcją Dagmary Woźniakowskiej-Fajst i Witolda Klausa.
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Skład Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”
w latach 2005–2013

mec. Joanna Agacka-Indecka

Naczelna Rada Adwokacka

red. Paweł Blajer

„Rzeczpospolita”

mec. Maciej Bobrowicz

Krajowa Rada Radców Prawnych

dr Adam Bodnar

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Łukasz Bojarski

Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

mec. Krzysztof Boszko

Naczelna Rada Adwokacka

dr Małgorzata Chmielewska

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

sędzia Jacek Czaja

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Filip Czernicki

Fundacja Uniwersyteckich Poradni

sędzia Katarzyna Gonera

Sąd Najwyższy

Hanna Gorska

Związek Biur Porad Obywatelskich

Renata Jabłońska

Ministerstwo Sprawiedliwości

red. Włodzimierz Kazimierczak

„Dziennik Gazeta Prawna”

dr Witold Klaus

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Naczelny Sąd Administracyjny
Prawnych

Renata Koźlicka-Glińska

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

prof. Michał Królikowski

Ministerstwo Sprawiedliwości

dr Jacek Kucharczyk

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

doc. dr Elżbieta Łojko

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

mec. Jerzy Naumann

adwokat

Ija Ostrowska

Związek Biur Porad Obywatelskich

Andrzej Prus

Ministerstwo Sprawiedliwości

mec. Marcin Radwan-Röhrenschef Naczelna Rada Adwokacka
Grzegorz Rząsa

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Tomasz Schimanek

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

dyr. Krzysztof Więckiewicz

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
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196 Skład Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” w latach 2005–2013

Grzegorz Wiaderek (przewodniczący) Fundacja im. Stefana Batorego,
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
dr Jan Winczorek

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Agata Winiarska

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Anna Wojakowska-Skiba

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

dr Jarosław Zbieranek

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

mec. Andrzej Zwara

Naczelna Rada Adwokacka

red. Katarzyna Żaczkiewicz

„Dziennik Gazeta Prawna”
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