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2 RAPORT – Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych w Toruniu 

Raport powstał w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – 

rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany w 

ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez dwie organizacje 

pozarządowe – Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Kujawsko-Pomorską Federację 

Organizacji Pozarządowych. Raport jest publikacją upowszechnianą nieodpłatnie. 

 

Raport obejmuje okres:  09.2012-09.2013 

 

 

 

 

 

Streszczenie raportu 

 

Raport przedstawia doświadczenia uczestnictwa w procesie tworzenia postulatów i rekomendacji 

rozwiązań dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

nowym okresie programowania w latach 2014-2020. W tym celu przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych włączył się w działania Platformy Współpracy Organizacji 

Poradniczych (PWOP) zainicjowanej na szczeblu ogólnopolskim jako międzysektorowy zespół roboczy 

pracujący cyklicznie metodą warsztatową na spotkaniach w Warszawie.  

Raport opisuje założenia, przebieg i efekty pracy PWOP z udziałem przedstawiciela Federacji, w tym 

etapy pracy zespołowej, ustaleń z sektorem administracji publicznej, konsultacji propozycji oraz 

wypracowane postulaty rozwiązań i rekomendacji możliwych do zastosowania na szczeblu krajowym 

(programy ogólnopolskie zarządzane przez ministerstwa) oraz na szczeblu regionalnym (powstające 

Regionalne Programy Operacyjne na l. 2014-2020).   
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I. Problemy i cele działań monitoringowych 

 

Poradnictwo obywatelskie i prawne 

Jakie są doświadczenia organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie i prawne? 

Standardy prowadzenia poradnictwa obywatelskiego i prawnego w Polsce – m.in. biura porad 

obywatelskich, akademickie biura porad, biura porad prowadzone w ramach projektów europejskich 

(poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 

Jak wykorzystać doświadczenia organizacji pozarządowych w prowadzeniu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i prawnego w programowaniu działań w tym zakresie ma lata 2014-

2020? 

Doświadczenia w realizacji nieodpłatnego poradnictwa są bardzo różnorodne i rozporoszone, gdyż 

punkty i biura porad prowadzone były dotychczas przez wiele różnorodnych podmiotów (głównie 

ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe) oraz z uwagi na fakt, iż tylko część z nich ze sobą 

współpracowała. Biura porad zróżnicowane są także pod względem źródeł ich finansowania (m.in. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, PO KL, środki samorządowe) i z tego powodu także możliwości 

czasowe i okres finansowania działalności poradnictwa były zróżnicowane. Niezależnie jednak od 

wyżej wymienionych różnic jedna kwestia pozostaje równie istotna dla każdej oferty poradnictwa i 

zasługuje na uwagę – standardy prowadzonego poradnictwa obywatelskiego i prawnego. Wysokie 

standardy i ich wypełnianie przez wszystkie podmioty oferujące tego typu usługi to konieczne 

kryterium jakości świadczonego w biurach porad.  

A. Potrzeba zapewnienia oferty poradnictwa obywatelskiego? 

B. Potrzeba nieodpłatnego poradnictwa prawnego? 

Wykorzystanie doświadczeń i wniosków organizacji pozarządowych z prowadzonego poradnictwa w 

planowaniu rozwiązań na szczeblu ogólnopolskim oraz wojewódzkim na okres 2014-2020. 

Włączenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego do planowanych rozwiązań w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Zainicjowano sieć współpracy organizacji pn. Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych 

skupiającą 30 organizacji pozarządowych i studenckich poradni prawnych prowadzących nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie i prawne. 

 Poradnictwo rozwija się w Polsce od 15 lat w oparciu przede wszystkim o działalność organizacji 

pozarządowych, szacuje się, iż funkcjonuje kilkaset punktów poradnictwa, w tym prowadzone 

przez Związek Biur Porad Obywatelskich (26 biur, ponad 80 punktów), Fundacja Uniwersyteckich 

Poradni Prawnych (25 studenckich poradni, ponad 60 punktów porad), najliczniejsza grupa to 

ponad 100 organizacji pozarządowych, niezrzeszonych w wyżej wymienionych organizacjach, a  

prowadzących odrębne, samodzielne biura i punkty porad  w całej Polsce.   
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Jednym z celów zaangażowania w działania Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP) 

był aktywny udział w jej pracach począwszy od etapu diagnozy potencjału i potrzeb (organizacji 

poradniczych oraz samego poradnictwa) oraz współtworzeniu założeń prowadzenia poradnictwa w 

nowym okresie programowania środków europejskich w Polsce.  

Pośrednim celem było także (1) upowszechnienie znaczenia oferty poradnictwa dostępnego dla 

wszystkich obywateli oraz (2) metod prowadzenia poradnictwa na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego wynikających przede wszystkim z praktyki „Biura dla Obywatela” z siedzibą 

we Włocławku. 

Z punktu widzenia organizacji prowadzących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne istotne 

było, by poprzez pracę grupy roboczej upowszechnić standardy pracy biur i punktów porad, a 

docelowo na podstawie dobrych praktyk i doświadczeń z realizacji wypracować propozycje i 

postulaty dla administracji publicznej przygotowującej dokumenty planistyczne w tym zakresie. 

 

Cele interwencji monitoringowej to:  

 Zebranie doświadczeń organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących w Polsce 

nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie; 

 zapewnienie większego udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach 

roboczych wypracowujących rozwiązania dotyczące nowego okresu programowania funduszy 

europejskich na lata 2014-2020; 

 aktywny udział przedstawicieli Federacji w procesie tworzenia koncepcji rozwiązań i 

rekomendacji dla administracji szczebla krajowego i regionalnego; 

 wypracowanie konkretnych propozycji rozwiązań możliwych do wdrożenia przez właściwe 

instytucje publiczne: ministerstwa oraz samorządy województw.   
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II. Działania strażnicze  

 

Z punktu widzenia organizacji prowadzących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne istotne 

było, by poprzez pracę grupy roboczej upowszechnić standardy pracy biur i punktów porad, a 

docelowo na podstawie dobrych praktyk i doświadczeń z realizacji wypracować propozycje i 

postulaty dla administracji publicznej przygotowującej dokumenty planistyczne w tym zakresie. 

W tym celu niezbędne było przeprowadzenie analizy aktualnego stanu ilościowego prowadzonego 

poradnictwa (liczby biur i punktów porad, typów podmiotów je prowadzących) oraz weryfikacji 

potencjału merytorycznego poradnictwa, który może być wykorzystany w planowaniu okresu 2014-

2020. Zadania tego podjęli się organizatorzy PWOP zaangażowani w ramach VII edycji Programu 

„Obywatel i Prawo” Instytutu Spraw Publicznych z Warszawy we współpracy z grupą roboczą, której 

członkiem  był przedstawiciel Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu - organizacji 

prowadzącej biuro porad we Włocławku. 

Zespół pracował zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spotkań roboczych podczas 

kilkugodzinnych posiedzeń w Warszawie, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

prowadzących poradnictwo oraz administracji publicznej szczebla centralnego (m.in. Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego i innych ministerstw zaangażowanych w proces planowania perspektywy 

finansowej 2014-2020, Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, zapraszani eksperci). 

 

Plan spotkań dotyczących prac w celu uwzględnienia poradnictwa w nowej perspektywie finansowej: 

Data Miejsce spotkania Plan spotkania Oczekiwany efekt 

31 października 2012 Instytut Spraw 

Publicznych 

Zdefiniowanie stanu 

posiadania czyli 

określenie obecnego 

potencjału poradnictwa 

obywatelskiego i 

prawnego w Polsce  

Opisanie aktualnego 

potencjału 

16 listopada 2012 Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności 

Zdefiniowanie potrzeb 

rozwojowych 

poradnictwa, 

Wypracowanie opinii 

PWOP do Założeń 

Umowy partnerstwa 

(jeśli treść nie będzie 

jeszcze znana > kwestia 

znajdzie się w agendzie 

kolejnego spotkania) 

Katalog potrzeb 

rozwojowych 

poradnictwa, 

Opinia do Założeń 

Umowy Partnerstwa. 
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5 grudnia 2012 Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności 

Wypracowanie 

postulatów dotyczących 

kierunków działań 

wspierających rozwój 

poradnictwa w Polsce   

Wstępna wersja 

postulatów i konsultacje 

postulatów do końca 

2012 roku 

16 stycznia 2013 Instytut Spraw 

Publicznych 

Ocena zgłoszonych w 

konsultacjach uwag i 

opinii, 

Wypracowanie 

ostatecznej wersji 

postulatów, 

Określenie planu 

działań rzeczniczych 

Informacja o ocenie 

uwag i opinii zebranych 

w konsultacjach, 

Katalog postulatów, 

Plan działań 

rzeczniczych 

28 marca 2013 Instytut Spraw 

Publicznych 

Prezentacja 

zrealizowanych działań 

rzeczniczych i ich 

efektów, 

Zaplanowanie zakresu i 

harmonogramu prac 

PWOP w 2013 roku 

Aktualizacja planu 

działań rzeczniczych, 

Plan pracy PWOP w 

2013 roku 

 

Jednym z kluczowych etapów pracy PWOP (drugie robocze spotkanie) było zespołowe zdefiniowanie i 

wstępne opisanie podczas spotkania tzw. mapy poradnictwa. 

 

MAPA PORADNICTWA 

Obrazowała ogólny zarys obecnego potencjału poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

 Biura Porad Obywatelskich skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich (26 Biur, około 

80 punktów poradniczych), 

 Organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo obywatelskie (kilkadziesiąt organizacji 

w całym kraju. 

 

PORADNICTWO PRAWNE 

 Uniwersyteckie Poradnie Prawne skupione wokół Fundacji Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych (25 poradni w 15 miastach), 
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 Organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo prawne (kilkanaście organizacji 
pozarządowych). 

 

PORADNICTWO PRAWNE SKIEROWANE DO WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH 

 Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo prawne skierowane do 

wybranych grup społecznych, np.: 

- osób niepełnosprawnych,  
- cudzoziemców,  
- bezrobotnych,  
- osób dotkniętych przemocą,  
- kobiet. 

 
TEMATYCZNE PORADNICTWO PRAWNE  

 Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych prowadzących poradnictwo w wybranych 

tematach/obszarach, np.: 

- prawo oświatowe, 
- prawo konsumenckie, 
- prawo antydyskryminacyjne. 

 

Wypracowane wstępne założenia i wyżej przedstawiona uproszczona diagnoza wyjściowego 

potencjału poradnictwa w Polsce została poddana pod dyskusję i była uzupełniana przez członków 

grupy roboczej przesyłających swoje uwagi i sugestie. Na tym etapie procesu swoje propozycje 

przedstawił także reprezentant „Biura dla Obywatela”: 

 Zaproponowano poszerzenie opisu pola PORADNICTWO OBYWATELSKIE:  

1. Konieczne rzetelne ukazanie potencjału organizacji pozarządowych (NGO), które prowadzą 

poradnictwo. Do tego mogą służyć nie tylko raporty zakończonych projektów [jest ich niewiele], 

ale także np. dane z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dotyczące produktów i dotychczasowych rezultatów 

sprawozdawanych we wnioskach o płatność projektów realizowanych w poddziałaniu 5.4.2 

(przedsięwzięcia z zakresu prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego 

wyłaniane w drodze ogólnopolskich konkursów). Z uwagi na zakończone i liczne trwające projekty 

w całym kraju konieczne jest uwzględnienie specyfiki i doświadczeń ich realizatorów (poniżej 

zestawienie projektów dofinansowanych w konkursach POKL w 2008 i 2010 roku). 
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Projekty dofinansowane w poddziałaniu 5.4.2 PO KL w 2008 

1) Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie (w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji 

Pozarządowych MOST w Katowicach) (01.07.2009-30.06.2012) 

2) Stowarzyszenie Collegium Iuvenum (01.10.2009-30.11.2012) 

3) Stowarzyszenie Misericordia (01.01.2009-29.02.2012) 

4) Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (01.01.2009-31.12.2011) 

5) Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  (01.01.2010-31.12.2012) 

6) Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" w Zamościu (we współpracy ze Starostwem Powiatowym  

(01.05.2009-30.04.2012) 

7) Żywiecka Fundacja Rozwoju  (01.09.2009-31.10.2012) 

8) Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO  (01.01.2010-31.12.2012) 

9) Stowarzyszenie Aktywni Lokalni  (01.08.2009-31.07.2012) 

10) Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA (01.04.2009-30.04.2012) 

11) Fundacja "Razem" w Wałbrzychu (01.01.2009-31.12.2011) 

12) Stowarzyszenie APERTO (01.01.2009-31.01.2012) 

13) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych (01.01.2009-31.12.2011) 

14) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (01.01.2009-31.12.2011) 

15) Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych (w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Choszcznie oraz Urzędem 

Miejskim w Drawnie (01.12.2008-31.12.2011) 

16) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie ( w partnerstwie z Powiatem 

Lubelskim i Urzędem Miasta Hrubieszów) (01.01.2009-30.06.2012) 

17) Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" (w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji i 

Usamodzielniania „Dom w Głogowie” i Powiatem Głogowskim) (01.01.2009-31.12.2011) 

18) Kaszubski Instytut Rozwoju (w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie (01.07.2009-31.12.2012) 

19) Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" (02.03.2009-29.02.2012) 

20) Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (01.07.2009-31.07.2012) 

21) Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (01.01.2009-31.12.2011) 

22) Fundacja w Służbie Wsi (01.01.2009-31.12.2011) 

23) Stowarzyszenie Euro Concret (01.01.2009-29.02.2012) 

24) Chełmskie Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS (01.02.2009-31.01.2012) 

25) Fundacja Aktywności Obywatelskiej (w partnerstwie z Gminą Łęczna, Starostwem Powiatowym w Lubartowie i 

Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny (01.01.2009-31.12.2011) 

Powyższe przedsięwzięcia projektowe realizowane były w okresie od 2009 do 2012 roku i tym samym 

na etapie pracy nad założeniami systemu poradnictwa na nowy okres programowania pozwalają na 

wyciagnięcie wniosków z ich przebiegu oraz rezultatów. Różnorodność organizacji prowadzących 

biura i punkty porad, w tym projekty partnerskie organizacji pozarządowych i administracji 

publicznej, pozwalają na analizę potencjału tych podmiotów, doświadczeń z efektywności wspólnej 

realizacji oraz standardów świadczonego w projektach poradnictwa. Dlatego postulowane było 

dokonanie we współpracy  z DWF w MPiPS pogłębionej analizy sprawozdań końcowych z realizacji 

ww. projektów (sprawozdania merytoryczne – postęp rzeczowy we Wnioskach o płatność końcową), 

która pozwoli ocenić zakres, skalę i efekty tych projektów.  

Istotne z punktu widzenia niniejszej analizy winny być osiągnięte wskaźniki produktów i rezultatów 

przedsięwzięć np. liczba biur i punktów poradnictwa, liczba osób którym udzielono porad (w 

podziale na obywatelskie i prawne), struktura osób korzystających z poradnictwa (grupy 

docelowe), a także liczba udzielonych porad.  
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Analiza treści wniosków aplikacyjnych oraz dokumentów sprawozdawczych umożliwi także 

zapoznanie się z metodami prowadzenia poradnictwa, wypełniania podstawowych standardów 

organizowania i udzielania poradnictwa: poufności, bezstronności, rzetelności i aktualności.  

 

Projekty dofinansowane w poddziałaniu 5.4.2 PO KL w 2010 

1) Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (01.10.2010-30.09.2013) 

2) Fundacja Aktywności Obywatelskiej (w partnerstwie z Gminą Biłgoraj, Gminą Tomaszów 

Lubelski i Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego NIWA) 01.09.2010-31.08.2013) 

3) Stowarzyszenie Kastor (01.01.2011-31.12.2013) 

4) Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego w Ciechanowie (w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa w Mławie) (01.10.2010-30.09.2013) 

5) Fundacja Familijny Poznań (01.10.2010-30.09.2013) 

6) Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" w Bytowie (01.01.2011-30.04.2014) 

7) Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie (1.01.2011-30.04.2014) 

8) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (w partnerstwie z Powiatem 

Kraśnickim, Powiatem Radzyńskim, Powiatem Opolskim, Powiatem Janowskim oraz Powiatem Parczewskim) 

(01.09.2010-31.12.2013) 

9) Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO (01.09.2010-31.10.2013) 

10) Fundacja "Razem" w Wałbrzychu (01.01.2011-31.12.2014) 

11) Słupskie Biuro Porad Obywatelskich (01.01.2011-31.12.2013) 

12) Fundacja w Służbie Wsi (01.10.2010-30.09.2015) 

13) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (1.10.2010-30.09.2013) 

14) Fundacja ,,Kamelot " w Łodzi (1.11.2010-30.04.2014) 

15) Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno (01.01.2011-31.12.2013) 

16) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie (01.01.2011-31.12.2013) 

17) Fundacja Fundusz Inicjatyw (01.10.2010-31.12.2013) 

18) Fundacja Edukacji i Rozwoju, Iława  (01.10.2010-31.12.2013) 

19) Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie (01.10.2010-28.02.2014) 

20) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie (01.10.2010-30.09.2013) 

21) Lubelski Ośrodek Samopomocy (w partnerstwie z Powiatem Puławskim oraz Powiatem Ryckim) 01.02.2011-

31.12.2014) 

22) Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn (01.11.2010-31.12.2013) 

23) Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (01.10.2010-30.11.2013) 

24) Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki w Toruniu - "Biuro dla Obywatela" (Biuro dla Obywatela we 

Włocławku, dla mieszkańców Włocławka, powiatu włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i rypińskiego; 

dodatkowe codwutygodniowe dyżury w Lipnie, Radziejowie i Rypinie) -  01.01.2011-30.09.2014, 

25) Fundacja "TAURUS" (01.01.2011-30.06.2014) 

26) Stowarzyszenie "Towarzystwo Miłośników Rydułtów" (wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach, Gorzycach, Mszanie) (01.10.2010-31.12.2013) 

27) Fundacja „Civitas” w Nakle nad Notecią (01.10.2010-31.07.2015) 

28) Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (01.03.2011-28.02.2014) 

29) Stowarzyszenie OVUM (01.02.2011-28.02.2014) 

30) Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Szymbarku (w partnerstwie z Powiatem Kartuskim) (01.03.2011-30.06.2014) 

31) Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwałki (w partnerstwie z Miastem Suwałki) (01.04.2011-30.04.2014) 

32) Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej (01.02.2011-31.01.2015) 

33) Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie (01.02.2011-28.02.2015) 

34) Stowarzyszenie Równych Szans „BONA FIDES” (01.01.2011-31.12.2013) 

35) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis-sum" (01.02.2011-31. 01.2015) 
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36) Fundacja Familijny Poznań (01.09.2011-31.08.2014) 

37) Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej 

"Przystań" (01.01.2011-31.12.2014) 

38) Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”, Piaseczno (01.03.2011-28.02.2014) 

39) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" (we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiatem Oleckim (01.05.2011-30.06.2014) 

40) Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (01.09.2011-31.08.2015) 

41) Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu (01.01.2011-30.12.2013)  

 

Zaproponowano poszerzenie opisu pola PORADNICTWO PRAWNE: 

2. Dokument tworzony w tak strategicznym celu/celach nie może bazować jedynie na tak 

szacunkowych założeniach. Jaka jest liczba organizacji świadczących poradnictwo prawne wg 

stanu na listopad 2012 roku? w jakich miastach/powiatach mają swoje siedziby oraz prowadzą 

punkty poradnictwa? Propozycja analogiczna do zapisanej w polu dotyczącym poradnictwa 

obywatelskiego. 

 

3. Formy poradnictwa: 

Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje najczęściej:  

 udzielanie podstawowych informacji związanych z prawami i obowiązkami obywatela, 

możliwością uzyskania wsparcia, itp., 

 udzielanie porad prawnych i obywatelskich, 

 edukację prawną i obywatelską. 

 

W analizie form świadczonego poradnictwa istotne było poszerzenie treści opisu i diagnozy o 

doświadczenie włocławskiego „Biura dla Obywatela” – zaznaczone kolorową czcionką. 

o Poradnictwo obywatelskie obejmuje z reguły także pomoc psychologiczną [a raczej informację i 

poradę nt. dostępnych usług socjalnych, praw obywatelskich klienta i sposobów radzenia sobie 

w danej sytuacji prawnej/społecznej etc.] Dodatkowo niektóre organizacje świadczą także inne 

formy wsparcia, na przykład pomoc w pisaniu pism urzędowych i procesowych, a także pomoc na 

etapie sądowym, włącznie z reprezentacją przed sądem [w działaniach projektowych 5.4.2 POKL 

jest to raczej niedopuszczalne, a także w naszym rozumieniu informacji i poradnictwa 

obywatelskiego i prawnego nie powinno mieć miejsca, gdyż punkty/biura porad nie mają 

zastępować oferty rynkowej kancelarii prawnych, lecz ją uzupełniać, wypełniać swoiste 

zapotrzebowanie, kreować zachowania obywateli zachęcając do korzystania z poradnictwa 

eksperckiego [przełamywać bariery w tym zakresie] i uczyć poruszania się w ‘gąszczu’ 

przepisów i instytucji. 
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o Usługi świadczone są przede wszystkim bezpośrednio w punktach poradniczych, a także 

telefonicznie oraz za pośrednictwem e-maila czy też strony internetowej. 

o Sferą związaną z poradnictwem prawnym i obywatelskim jest mediacja, którą jako formę 

rozwiązywania sporów promują i rozwijają także środowiska związane z sektorem 

pozarządowym. 

 

4. Pożytki płynące z poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego przez organizacje 

pozarządowe: 

 przyczynianie się do rozwiązywania problemów życiowych obywateli, 

  ułatwianie obywatelom powrotu do aktywnego życia,  pomoc w usamodzielnianiu 

się życiowym, 

 docieranie ze wsparciem do grup wykluczonych społecznie, dla których często jest to 

jedyna forma pomocy, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów w sferach niszowych, którymi z różnych 

względów nie zajmuje się rynek usług prawnych, 

 podejmowanie i legitymizowanie nowych problemów, którymi nie zajmują się 

podmioty publiczne i rynek komercyjny, 

 zwiększanie skuteczności wsparcia poprzez łączenie poradnictwa prawnego z 

pomocą psychologiczną, materialną czy też instytucjonalną, 

 edukowanie obywateli w zakresie prawa oraz praw i obowiązków obywateli, 

 odciążanie sądów i urzędów publicznych poprzez wskazywanie obywatelom form 

rozwiązywania problemów nie wymagających postępowania sądowego czy 

administracyjnego. 

 

5. Atuty poradnictwa udzielanego przez organizacje pozarządowe: 

 nastawienie na indywidualnego obywatela, kierowanie się jego dobrem, 

 bliskość obywatela, bezpośrednia relacja, 

 oparcie o wartości i zasady wspólne dla działań społecznych, 

 sprawdzone przez 15 lat metody, sposoby i standardy działania, 

 wiedza i doświadczenie, 

 otwartość na współpracę z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, ponadto 

duże doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocowymi w gminach 

[ośrodki pomocy społecznej, inne organizacje pozarządowe] i powiatach 

[powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, kuratorzy sądowi, 

inne organizacje pozarządowe  etc.]; 
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 wieloletnie doświadczenie organizacji w udzielaniu informacji i świadczeniu 

poradnictwa  w różnych formach i zakresach – różnorodność metod działania przy 

zachowaniu wymaganego standardu i wysokiej jakości usług.  

 potencjał zaufania ze strony obywateli, 

 kompetencje osób udzielających porad, w tym także praktyczna znajomość 

stosowania prawa, 

 możliwość łączenia różnych form pomocy dla obywatela, 

 wielość i różnorodność problemów, obszarów i odbiorców wsparcia, 

 stymulowanie i prowadzenie wolontariatu, 

 ciągłość świadczenia usług poradniczych bez trwałych, powszechnych mechanizmów 

finansowania. 

 

6. Wyzwania związane z rozwojem poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego przez 

organizacje pozarządowe: 

 daleko niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba podmiotów i punktów 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, co powoduje, że dostęp do porad jest na 

razie ograniczony, 

 brak stabilnych źródeł i mechanizmów finansowania poradnictwa, 

 problemy z utrzymaniem ciągłości działań poradniczych, 

 brak planowania długookresowego, powszechność planowania krótkookresowego, 

projektowego, 

 duża fluktuacja kadry poradniczej, 

 ograniczony potencjał specjalistów, którzy chcą udzielać bezpłatnych porad, 

 brak powszechności stosowania standardów świadczenia poradnictwa, 

 brak powszechnie stosowanych mechanizmów gwarantujących jakość świadczonego 

poradnictwa, 

 brak powszechnej współpracy podmiotów świadczących poradnictwo z innymi 

instytucjami publicznymi i prywatnymi, 

 słabość powiązań poziomych i pionowych w środowisku organizacji poradniczych, 

 Niedostateczna rozpoznawalność poradnictwa, 

 brak rozpowszechnionej silnych i dobrze kojarzonych marki i wizerunku poradnictwa, 

 brak powszechnej, ustawowej definicji poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

 ograniczona wiedza na temat poradnictwa w społeczeństwie i wśród administracji 

publicznej, a także w sektorze rynkowym. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KOLEJNY ETAP PRAC nad przygotowaniem do ujęcia poradnictwa obywatelskiego i prawnego w 

programowaniu funduszy UE to spotkanie Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych w dniu 

22.04.2013 roku w celu wypracowania propozycji do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. W spotkaniu grupy roboczej wziął udział m.in. Dyrektor 

Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej p. Krzysztof Więckiewicz.  

 

PROPOZYCJA PWOP dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 

 

Propozycje uwzględnienia wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przygotowane przez Platformę Współpracy 

Organizacji Poradniczych 

Materiał roboczy przygotowany dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy współpracy 

Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.05.2013 

 

1. Podstawa dla wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo, Cel I.1. Przejście od 

administrowania do zarządzania rozwojem, priorytetowy kierunek interwencji publicznej I.1.4. Poprawa jakości 

prawa: „zwiększona powinna być także dostępność do poradnictwa prawnego i obywatelskiego na etapie przed 

sądowym i sądowym dla najuboższych grup społecznych”.
1
  

 

2. Propozycje uwzględnienia wsparcia poradnictwa w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020
2
 

a. Oś Priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet 

Inwestycyjny: 9.1 Aktywna integracja, Cel ogólny Poprawa skuteczności i efektywności polityki 

publicznej w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa: 

 

Cel szczegółowy: rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jako trwałego 

narzędzia polityki publicznej w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa 

Przykładowe typy operacji:  

 wsparcie rozwoju usług poradniczych dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, 

 wypracowanie i upowszechnienie standardów świadczenia poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego. 

                                                           
1
 - Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, Monitor 

Polski, Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r., Poz. 882 

2
 - wersja z marca 2013 r. 
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b. Oś Priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet 

Inwestycyjny: 9.4 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Cel ogólny: Zmniejszenie 

niekorzystnych następstw na rynku pracy wynikających ze zmian demograficznych 

 

Cel szczegółowy: ułatwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, w 

szczególności młodych rodziców i osób starszych 

Przykładowe typy operacji: 

 wsparcie rozwoju usług poradniczych skierowanych do młodych rodziców i osób starszych, 

 kształcenie kadr doradców specjalizujących się w pracy z młodymi rodzicami i osobami 

starszymi. 

c. Oś Priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet 

Inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 

Cel ogólny: Stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania  w ramach systemu oświaty,, 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce 

 

Cel szczegółowy: zwiększenie zaangażowania i wpływu rodziców na kształt i jakość edukacji 

Przykładowe typy operacji: 

 wsparcie rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla rad rodziców, 

 przygotowanie doradców do pracy z rodzicami. 

 

d. Oś Priorytetowa I: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet 

Inwestycyjny: 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych 

oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia 

prawa i dobrych rządów, Cel ogólny: Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz 

polityk publicznych, Cel szczegółowy: Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych 

 

Przykładowe typy operacji: 

Pilotażowe wdrożenie modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w partnerstwie publiczno-

społecznym w szczególności poprzez rozwój kierowany przez społeczność lokalną, 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Powyższe, ostateczne brzmienie propozycji dla MRR zostały przygotowane przez Tomasza 

Schimanka po wspólnym spotkaniu PWOP i przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego 

MPiPS. Następnie zostało przekazane do Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. 

Równolegle do powyższych działań przedstawiciele PWOP zaangażowani byli w monitorowanie 

powstawania dokumentów planistycznych, strategicznych na szczeblu krajowym, w tym np.  Strategii 

Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS). Zauważono, że mimo, iż jesienią 2012 roku projekt strategii 
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obejmował rozwój poradnictwa jako jeden z kierunków realizacji ww. strategii, to w dokumencie 

przyjętym wiosną 2013 roku zapisy te się nie znalazły.  

W związku z tym skierowane zostało (maj 2013) pismo do Premiera Rady Ministrów z zapytaniem o: 

(1) przyczyny usunięcia poradnictwa ze SRKS oraz (2) o planowane metody zrealizowania Strategii 

Rozwoju Kraju 2020, w której nadal aktualne jest zwiększenie dostępności do poradnictwa?  

W odpowiedzi na list do Premiera RP odpowiedzi udzielił Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (MKiDN), który prowadził konsultacje społeczne ww. dokumentu informując, że zmiany 

w dokumentach strategicznych (tworzących 9 zintegrowanych tematycznie strategii) były wymuszone 

koniecznością ich spójności i komplementarności. Jednocześnie MKiDN wskazuje, iż zapis dotyczący 

zwiększenia dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w średniookresowej Strategii 

Rozwoju Kraju 2020 jest podstawą dla wspierania poradnictwa poprzez uwzględnienie go w 

dokumentach programowych funduszy europejskich: programów regionalnych (RPO), program 

krajowy (POWER) – jako usługi świadczone obywatelom.  

 

Jednocześnie z pisma MKiDN wynika, iż kwestie dostępu do nieodpłatnego poradnictwa będą 

zawarte także w Krajowym Programie Zwalczania Ubóstwa i Przeciwdziałania Wykluczeniu 

Społecznemu oraz w Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na okres 2014-2020. 

 

Minister odsyła zainteresowanych także do rezultatów projektu systemowego pt. „Opracowanie 

kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce” – modelu i standardów świadczenia, źródeł finansowania – które będą podstawą  dalszej 

dyskusji w tym obszarze.  

Do końca września 2013 roku nie uzyskano konkretnej odpowiedzi na postulaty kierowane do 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnego za przygotowanie nowej perspektywy 

funduszy europejskich na szczeblu krajowym tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

  

  

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Projekt,Opracowanie,kompleksowych,i,trwalych,mechanizmow,wsparcia,dla,poradnictwa,prawnego,i,obywatelskiego,w,Polsce,39.html
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Projekt,Opracowanie,kompleksowych,i,trwalych,mechanizmow,wsparcia,dla,poradnictwa,prawnego,i,obywatelskiego,w,Polsce,39.html
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Projekt,Opracowanie,kompleksowych,i,trwalych,mechanizmow,wsparcia,dla,poradnictwa,prawnego,i,obywatelskiego,w,Polsce,39.html
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DZIAŁANIA NA SZCZEBLU REGIONALNYM 

Z uwagi na zasadniczą zmianę w stosunku do okresu programowania 2007-2013 polegającą  na 

zwiększeniu roli samorządów regionalnych w programowaniu i wdrażaniu funduszy UE na lata 2014-

2020, większą decentralizację zarządzania funduszami EFRR i EFS, opracowywanie przez samorządy 

regionalne Regionalnych Programów Operacyjnych obejmujących zarówno środki finansowe na 

projekty inwestycyjne (twarde) jak i na przedsięwzięcia finansowane z europejskiego funduszu 

społecznego (miękkie). Poradnictwo obywatelskie i prawne jako jedna z pt. usług społecznych może i 

powinna stać się jedną z dostępnych dla beneficjentów opcji wsparcia w tworzonych projektach, 

dlatego interwencja dotyczyła także uwzględnienia poradnictwa na szczeblu regionalnym.  

 

W tym celu Instytut Spraw Publicznych - w imieniu Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych - 

przekazał (marzec 2013) drogą korespondencyjną pisma do Marszałków Województw z informacją na 

temat znaczenia oddziaływania i skali prowadzonego poradnictwa prawnego i obywatelskiego z 

postulatami wprowadzenia do powstających Regionalnych Programów Operacyjnych tego zakresu 

wsparcia beneficjentów, odpowiednich form realizacji operacji – typów projektów. Spośród 16 

województw uzyskano odpowiedzi jedynie od 7 Marszałków, w tym Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z informacją, że kwestia poradnictwa była przedmiotem wewnętrznej 

dyskusji Urzędu Marszałkowskiego (Departamentu Spraw Społecznych i Departamentu Zarządzania 

Funduszami i Projektami Europejskimi), w wyniku której ustalono, że poradnictwo prawne i 

obywatelskie będzie uwzględnione w nowym okresie programowania w projektowanym 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Treść listu stanowi załącznik do raportu.  

 

--------------------------------- 

Równolegle do działań PWOP na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone były 

starania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ukierunkowane na 

wprowadzenie kwestii poradnictwa obywatelskiego i prawnego do powstających dokumentów 

planistycznych regionu, w tym projektu RPO WK-P na lata 2014-2020.  

Z inicjatywy Federacji zorganizowano w lipcu 2013 roku spotkanie konsultacyjne – otwartą debatę 

poświęconą stanowi przygotowania projektu RPO W K-P i ocenie merytorycznej zawartości z punktu 

widzenia potrzeb mieszkańców regionu i zadań niezbędnych do realizacji w opinii środowiska 

organizacji pozarządowych. Wśród proponowanych zmian i poszerzenia treści w projekcie 

dokumentu znalazły się także rekomendacje dotyczące poradnictwa: 

 

PROPOZYCJE UJĘCIA PORADNICTWA: 

 
Propozycje i postulaty kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 
Sierpień 2013 roku 
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Wskazane poniżej postulaty i propozycje zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska 
pozarządowego reprezentujących III sektor w Grupie roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-
Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (członków Grupy i ich zastępców) we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu, Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji 
Pozarządowych.  
 
/fragment/ 

 
B. Kwestie wdrożeniowe 
 
1. Wyodrębnienie osi priorytetowej poświęconej rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego Projekt 
„Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” wskazuje poważne deficyty 
społeczeństwa obywatelskiego w regionie kujawsko-pomorskim.  
 
Jednocześnie doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej 2007-2013 wskazują, że wsparcie na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest zbyt ograniczone, a potrzeby w tym zakresie 
ogromne. Istotne jest więc stworzenie odrębnej osi priorytetowej poświęconej temu wyzwaniu. Tym 
bardziej, że wskazanie w projekcie Programu (wersja 1.0) elementów skierowanych na rozwój 
wspólnot lokalnych, ograniczone zostało wyłącznie do obszarów wiejskich, bardzo nieprecyzyjnie 
wskazując realizatorów działań lokalnych (oś 12 w wersji 1.0 Programu).  
 
 
Propozycja zapisu: Oś priorytetowa 13: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;  
typy beneficjentów: wszystkie podmioty, partnerstwa podmiotów;  
obszar wsparcia:  

 tworzenie i rozwój organizacji infrastrukturalnych społeczeństwa obywatelskiego (tworzenie i 
działalność centrów wspierania organizacji pozarządowych);  

 wsparcie typu voucher dla organizacji pozarządowych; 
 zwiększanie dostępności środków finansowych dla małych organizacji (regranting); 

 wspieranie i rozwój poradnictwa obywatelskiego; 
 animowanie do aktywności społecznej oraz kreowanie liderów lokalnych gotowych  

animować i promować zmiany (tzw. liderzy zmiany); 
 tworzenie programów wspólnej realizacji polityk publicznych przez jednostki publiczne i 

organizacje pozarządowe; 
 upowszechnianie i wdrażanie technik partycypacji obywatelskiej; 
 rozwijanie narzędzi konsultacji społecznych i włączanie obywateli w tworzenie, realizację i 

ewaluacje polityk publicznych; 
 rozwijanie standardów współpracy międzysektorowej; 
 wsparcie dla sektorowego i branżowego sieciowania organizacji pozarządowych; 
 zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych instytucji publicznych dla rozwijania 

aktywności obywatelskiej; 
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III. Rezultaty działań – rekomendacja  

 

Działania Biura Monitoringu w okresie od września 2012 do września 2013 roku przyczyniły się do 

osiągnięcia następujących rezultatów: 

 W wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu PWOP opracowana została koncepcja 

prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w odniesieniu do 

programowanie okresu 2014-2020; 

 Proponowane rozwiązania zostały wypracowane w międzysektorowym zespole roboczym 

oraz w partycypacyjny sposób; 

 Zwiększył się poziom zaangażowania przedstawicieli III sektora w zespołach roboczych 

współtworzących postulaty rozwiązań prawnych dotyczących kolejnego okresu 

programowania środków Unii Europejskiej w Polsce; 

 Upowszechniona została potrzeba i wypracowano konkretne propozycje działań 

operacyjnych dotyczących prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa w Polsce; 

 Wypracowane postulaty przedstawione zostały w formie pisemnej właściwym jednostkom 

administracji publicznej na szczeblu ogólnopolskim (MRR, DWF MPiPS) oraz regionalnym 

(samorządy województw); 

 

 

Rekomendacje: 

  
 Potrzebna jest szeroka promocja idei korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego przez wszystkich obywateli > postulat ma charakter obywatelski oraz edukacyjny 

> wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 

 Niezbędny jest dalszy monitoring prac nad zapisami dokumentów planistycznych, programowych 

dotyczących środków europejskich na szczeblu krajowym (Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój), oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 -2020 we wszystkich 

województwach Polski. 


