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WstŒp

Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i pracowni-
ków naukowych, bŒd„cych opiekunami w studenckich poradniach prawnych
(inaczej: uniwersyteckie poradnie prawne lub kliniki prawa, ang. legal clinics).
Dla studentów podrŒcznik ten mo¿e okazaæ siŒ skarbnic„ wiedzy na temat idei,
historii i zasad dzia‡ania poradni prawnych. Pracownicy naukowi natomiast
znajd„ w ksi„¿ce po¿yteczn„ wiedzŒ z zakresu organizacji pracy poradni, prowa-
dzenia zajŒæ w jej ramach, a tak¿e wskazówki, jak przygotowaæ studentów do
pomocy klientom.

W imieniu Zarz„du Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnŒ po-
dziŒkowaæ wszystkim osobom, które przyczyni‡y siŒ do powstania niniejszej
ksi„¿ki.

Na wstŒpie sk‡adam podziŒkowania sponsorowi niniejszej publikacji: Open
Society Justice Initiative z Budapesztu, w osobie Dyrektora Zazy Namoradze
oraz Mariany Berbec, bez których ¿yczliwo�ci i wsparcia nie uda‡oby siŒ nam
stworzyæ tego podrŒcznika (wersjŒ w jŒzyku polskim trzymaj„ Paæstwo w rŒ-
kach, wersja w jŒzyku angielskim jest dostŒpna na stronie www.fupp.org.pl).

PragnŒ podziŒkowaæ równie¿ Grzegorzowi Wiaderkowi, Szefowi Programu
Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego, która jest sponsorem instytu-
cjonalnym Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Gor„co dziŒkujŒ redaktorowi ksi„¿ki Dariuszowi £omowskiemu za ciŒ¿k„
i odpowiedzialn„ pracŒ zwi„zan„ z tworzeniem tej publikacji.

Serdeczne podziŒkowania sk‡adam na rŒce autorytetów �rodowiska zwi„za-
nego z poradniami, dziŒkujŒ: prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi, prof. dr hab. Marii
Szewczyk i prof. dr hab. Eleonorze Zieliæskiej. DziŒkujŒ równie¿ wszystkim au-
torom: dr hab. Jerzemu Pisuliæskiemu, dr hab. Fryderykowi Zollowi, dr Jerzemu
Ciapale, dr Barbarze Namys‡owskiej-Gabrysiak, dr Ma‡gorzacie Szeroczyæskiej,
adw. Wojciechowi Hermeliæskiemu, £ukaszowi Bojarskiemu, Izabeli Gajewskiej-
-Kra�nickiej, Anecie Fraæ, Catherine Klein, Celinie Nowak, Magdalenie Olczyk,
Edwinowi Rekoshowi, dr Andrzejowi Sakowiczowi, Grzegorzowi Wiaderkowi
oraz Leah Wortham.



PodrŒcznik ten jest pierwsz„ publikacj„ opisuj„c„ genezŒ oraz zasady dzia‡ania
studenckich poradni prawnych. CieszŒ siŒ, ¿e autorami niniejszego podrŒcznika
zgodzili siŒ zostaæ nie tylko przedstawiciele najbardziej do�wiadczonych porad-
ni z Polski, ale tak¿e przedstawiciele instytucji, które od samego pocz„tku by‡y
zaanga¿owane w budowanie programu studenckich poradni prawnych, jak rów-
nie¿ osoby z zagranicy, którym rozwój klinicznego nauczania prawa w Polsce
wiele zawdziŒcza.

PragnŒ tak¿e podziŒkowaæ cz‡onkom Zarz„du Fundacji: Izabeli Gajewskiej-
-Kra�nickiej, dr Piotrowi Girdwoyniowi, adw. Filipowi Wejmanowi oraz dr
Paw‡owi Wiliæskiemu za ich wk‡ad pracy i zaanga¿owanie w stworzenie tej pu-
blikacji. Szczególne podziŒkowania nale¿„ siŒ Izabeli Gajewskiej-Kra�nickiej za
udzia‡ w redakcji merytorycznej podrŒcznika, a tak¿e za znaczn„ pomoc w prze-
t‡umaczeniu ksi„¿ki na jŒzyk angielski. PodziŒkowania nale¿„ siŒ tak¿e Magda-
lenie Czernickiej, która uczestniczy‡a nie tylko w redakcji merytorycznej ksi„¿ki,
ale tak¿e w szczególny sposób w budowaniu jej koncepcji merytorycznej.

CieszŒ siŒ bardzo, ¿e ciŒ¿ka praca autorów oraz starania wielu wymienio-
nych wcze�niej osób zaowocowa‡y powstaniem tej publikacji, która mam na-
dziejŒ przyczyni siŒ do rozwoju studenckiego ruchu klinicznego. Mocno wierzŒ,
¿e bŒdzie ona po¿ytecznym narzŒdziem do pracy w poradniach.

Jeszcze raz dziŒkuj„c za ogrom pracy, jak„ wnios‡y w powstanie tej ksi„¿ki
wy¿ej wspomniane osoby, chcia‡bym zwróciæ siŒ z pro�b„ do Czytelników o nad-
sy‡anie do Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych uwag oraz komentarzy,
które pos‡u¿„ nam w udoskonaleniu ksi„¿ki w kolejnych jej wydaniach.

Filip Czernicki
Prezes Zarz„du
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Warszawa, styczeæ 2005 r.
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Wprowadzenie

Rozwój ruchu uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce od d‡u¿szego
czasu obserwujŒ z najwy¿sz„ uwag„. Z punktu widzenia Rzecznika Praw Oby-
watelskich kliniki odgrywaj„ szczególnie wa¿n„ rolŒ z dwóch powodów. Po
pierwsze, pe‡ni„ istotn„ rolŒ wychowawcz„. Pokazuj„ m‡odym prawnikom, jak
wiele niesprawiedliwo�ci, biedy i nieszczŒ�æ dzieje siŒ wokó‡. Ci m‡odzi ludzie
staj„ wobec tych zjawisk jako prawnicy i choæ w drobnej cz„stce mierz„ siŒ z ni-
mi. Nabywaj„ do�wiadczenia, które ka¿e im w ca‡ym doros‡ym ¿yciu pamiŒtaæ,
tak¿e wtedy, gdy stan„ siŒ uznanymi partnerami wielkich kancelarii, o potrze-
bach wielu ludzi i tak¿e o tym, ¿e prawnicy s„ w sposób szczególny powo‡ani do
s‡u¿by, przede wszystkim wobec tych, którzy sami takiej pomocy nie s„ w stanie
sobie zapewniæ. Po drugie, programy kliniczne pomagaj„ Rzecznikowi w iden-
tyfikacji powstaj„cych zagro¿eæ praw cz‡owieka. Ta rola jest szczególnie wa¿na
� m‡odzi prawnicy nie tylko ucz„ siŒ patrzeæ na wiele spraw przez pryzmat praw
cz‡owieka, ale tak¿e tworz„ sieæ informacji o funkcjonowaniu prawa w Polsce.
W ten sposób ju¿ teraz przyczyniaj„ siŒ do polepszania jego jako�ci i jako�ci jego
stosowania.

W wiŒkszo�ci polskich wydzia‡ów prawa powstaj„ poradnie prawne. Staj„
siŒ coraz wa¿niejsz„ czŒ�ci„ programów nauczania. Tworz„ warunki dla kszta‡ce-
nia nowych prawniczych pokoleæ � wychowanych w demokracji, zabiegaj„cych
o rz„dy prawa, chroni„cych godno�æ cz‡owieka. Ten ruch wspiera urz„d Rzecz-
nika w pe‡nieniu jego misji, ale tak¿e stwarza nadzieje, ¿e nowe pokolenia praw-
ników zapewni„ lepsze dzia‡anie wymiaru sprawiedliwo�ci w Polsce, a tym sa-
mym wp‡yn„ na wzrost zaufania obywateli do paæstwa.

Rosn„ce w si‡Œ polskie poradnie prawne zaczynaj„ budowaæ swoje dojrza‡e
programy edukacyjne. Wyrazem tej tendencji jest powstanie ksi„¿ki, która ma
pomóc organizowaæ dobre, bezpieczne kliniki wype‡niaj„ce swoj„ misjŒ spo-
‡eczn„ i edukacyjn„. Mam nadziejŒ, ¿e tego rodzaju oczekiwania Czytelnika
bŒd„ mog‡y zostaæ spe‡nione.

prof. dr hab. Andrzej Zoll
Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa, styczeæ 2005 r.



Nauczanie kliniczne zaczynem reformy
kszta‡cenia prawników w Polsce

Otwarcie klinik prawa na wydzia‡ach prawa wielu uniwersytetów w Polsce
mo¿na bez przesady uznaæ za pocz„tek nowej epoki w edukacji prawników.

Idea nauczania prawa z wykorzystaniem do�wiadczenia natrafi‡a w koæcu
lat 90. XX w. w naszym kraju na podatny grunt. Zbieg‡a siŒ bowiem w czasie
z dokonuj„c„ siŒ w polskich szko‡ach prawa g‡Œbok„ reform„ programow„
zwi„zan„ m.in. z potrzeb„ dostosowania programu do wymagaæ ECTS (Europej-
skiego Systemu Punktów) w kontek�cie naszego przyst„pienia do Unii Euro-
pejskiej. Okaza‡a siŒ te¿ byæ szczególnie aktualna w okresie szerszej refleksji na
temat tradycyjnej metodologii nauczania na wydzia‡ach prawa szkó‡ publicz-
nych, zw‡aszcza w zwi„zku z bardziej �zawodowo� ukierunkowanym � a przez
to te¿ czŒsto konkurencyjnym � programem nowo tworzonych wydzia‡ów prawa
w szko‡ach prywatnych. Sta‡a siŒ te¿ elementem ogólnokrajowej dyskusji na temat
potrzeby szerszego dostŒpu absolwentów szkó‡ prawa do zawodów prawniczych,
oparcia ich przysz‡ego funkcjonowania spo‡ecznego na zasadach zdrowej kon-
kurencji, zw‡aszcza w sytuacji obserwowanych ju¿ od d‡u¿szego czasu tendencji
korporacji zawodowych do ograniczania mo¿liwo�ci odbywania aplikacji. Wi„za‡a
siŒ te¿ z krytyk„ niewielkiej dostŒpno�ci us‡ug prawniczych w Polsce, zw‡aszcza na
tle porównawczym, a tak¿e braku w�ród prawników tradycji pracy pro publico bono.

Na wymienione wy¿ej czynniki obiektywne, szerszej natury, na‡o¿y‡y siŒ do-
datkowe wzglŒdy zwi„zane z funkcjonowaniem poszczególnych uczelni.

Na Uniwersytecie Warszawskim proces w‡„czania nauczania klinicznego do
programu studiów u‡atwia‡ fakt nieustannej gotowo�ci zarówno w‡adz dziekaæ-
skich, organizacji studenckich, jak i wielu pracowników naukowo-dydaktycz-
nych do podejmowania prób doskonalenia metodologii nauczania pod k„tem
lepszego wykonywania w przysz‡o�ci przez naszych absolwentów zawodów
prawniczych oraz � tym samym � ‡atwiejszego znalezienia zatrudnienia. Refor-
ma ta polega‡a na zmianie tre�ci programowych studiów, które w wiŒkszym
stopniu ju¿ na etapie kszta‡cenia uniwersyteckiego uwzglŒdnia‡y m.in. problemy
etyki zawodów prawniczych, etosu tych zawodów, a tak¿e potrzebŒ rozwijania
umiejŒtno�ci koniecznych do ich wykonywania. Zmiany dotyczy‡y te¿ metod



nauczania, m.in. przez szersze wykorzystanie do�wiadczenia zdobytego dziŒki
kontaktom z konkretnymi problemami ¿yciowymi klientów.

Wprowadzaniu kszta‡cenia klinicznego sprzyja‡o te¿ zrozumienie potrzeby
przeobra¿enia wizerunku spo‡ecznego naszej szko‡y prawa, która nie powinna
byæ postrzegana wy‡„cznie jako elitarne centrum edukacyjne, lecz równie¿ jako
instytucja o okre�lonej �sprawiedliwo�ciowej� misji spo‡ecznej. Misja ta mia‡aby
siŒ przejawiaæ w podnoszeniu �wiadomo�ci oraz edukacji prawnej szerszych
krŒgów spo‡eczeæstwa, otwarciu wydzia‡u na wspó‡pracŒ z organizacjami spo-
‡ecznymi. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e jeden z najistotniejszych elemen-
tów misji � udzielanie pomocy prawnej tym osobom, które ze wzglŒdu na nieza-
mo¿no�æ lub znajdowanie siŒ w stanie szczególnej podatno�ci na dyskryminacjŒ
maj„ ograniczone szanse na skorzystanie z ochrony prawnej.

W‡adze Wydzia‡u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stawi‡y
czo‡o tym wyzwaniom, równie¿ w sensie organizacyjnym, co znalaz‡o wyraz
m.in. w stopniowej instytucjonalizacji programu klinicznego. W 1998 r. zosta‡
on uwzglŒdniony w programie studiów w grupie zajŒæ do wyboru, prowadzo-
nych przez pracowników w ramach pensum dydaktycznego. Obecnie program
kliniczny upowa¿nia studentów do uzyskania w ramach systemu ECTS sze�ciu
punktów kredytowych.

W ci„gu piŒciu pierwszych lat dzia‡alno�ci dokona‡a siŒ te¿ pe‡na instytucjo-
nalizacja kliniki prawa w ramach struktur organizacyjnych wydzia‡u, pocz„wszy
od wydzielenia oddzielnego biura poradni z etatowym pracownikiem admi-
nistracyjnym, a skoæczywszy na uzyskaniu statusu miŒdzyinstytutowej pracow-
ni, zatrudniaj„cej na potrzeby edukacji klinicznej jednego pracownika nauko-
wo-dydaktycznego i oferuj„cej studentom skrypt edukacji klinicznej oraz inne
pomoce naukowe.

Zakoæczenie etapu organizacji i uzyskiwania w‡asnej to¿samo�ci przez klinikŒ
prawa nie oznacza zaprzestania poszukiwaæ. Obecnie na pierwszy plan wysuwa
siŒ problem doskonalenia metodologii nauczania prawników i pracownia kli-
niczna mo¿e stanowiæ doskona‡e laboratorium dla wypróbowywania niekon-
wencjonalnych metod nauczania. Staje siŒ to o tyle wa¿ne, ¿e mog„ one znale�æ
zastosowanie nie tylko w ramach programu klinicznego, ale równie¿ w szerszej
edukacji prawników.

Z tego wzglŒdu szczególnie cenna wydaje siŒ inicjatywa niniejszej publikacji,
stwarzaj„ca forum dla wymiany do�wiadczeæ w zakresie tre�ci programowych
oraz metodologii nauczania prawa, zdobytych w ramach edukacji klinicznej.

prof. dr hab. Eleonora Zieliæska
Klinika Prawa, Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
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Refleksja na temat reformy kszta‡cenia
prawniczego

Zmiany ekonomiczne, spo‡eczne i ustrojowe, które nast„pi‡y i wci„¿ siŒ do-
konuj„ w obecnym czasie, nios„ za sob„ konieczno�æ dostosowania do nich nie
tylko systemu prawa w paæstwie polskim, ale i systemu edukacji prawniczej.
Przecie¿ o tym, w jakim kierunku potoczy siŒ ten �nowy �wiat�, w du¿ej mierze
zadecyduj„ ju¿ m‡odzi ludzie � dzisiejsi studenci, ludzie, których wiedza i przysz‡a
pozycja zarówno spo‡eczna, jak i zawodowa kszta‡towana jest przez obecnie
obowi„zuj„cy system edukacji. Dlatego te¿ konieczne jest ju¿ nie tylko prowa-
dzenie dyskusji nad jego kszta‡tem, ale i podjŒcie konkretnych kroków maj„cych
na celu przystosowanie go do nowych potrzeb. Zawody prawnicze nale¿„ do za-
wodów zaufania publicznego � co w du¿ym skrócie oznacza, ¿e prawnikom daje
siŒ du¿e uprawnienia, za czym musz„ jednak pod„¿aæ równie du¿e stawiane im
wymagania. I zanim do�wiadczenie ¿yciowe i zawodowe nauczy ich zachowa-
nia odpowiedniej proporcji pomiŒdzy danymi im uprawnieniami i stawianymi
przed nimi obowi„zkami, pierwsze nauki w tym zakresie powinni otrzymaæ ju¿
w czasie studiów.

Dotychczasowe studia prawnicze maj„ zdecydowanie uniwersytecki charak-
ter i oczywiste jest, ¿e rol„ uniwersytetu nie jest kszta‡cenie zawodowe sensu
stricto, a wiŒc nauka zawodu. Jest ni„ g‡ównie przekazywanie studentom wiedzy
teoretycznej, która stanowi‡aby solidn„ podstawŒ do dalszej nauki, ju¿ znacznie
wŒ¿szej, specjalistycznej i dostosowanej do wykonywania konkretnej dzia‡alno-
�ci profesjonalnej. Podzia‡ na studia uniwersyteckie i studia �profesjonalne� jest
w Polsce stale jeszcze zbyt ostry. Tempo ¿ycia wymaga wiŒc pewnych przemy�-
leæ i byæ mo¿e podjŒcia próby pewnego kompromisu pomiŒdzy dotychczaso-
wym, tradycyjnym, teoretycznym modelem kszta‡cenia prawniczego a nauk„
prawniczego zawodu. M‡odzi ludzie koæcz„cy nawet najbardziej presti¿owy
wydzia‡ prawa coraz czŒ�ciej zdaj„ sobie sprawŒ z tego, ¿e uzyskanie uniwersy-
teckiego dyplomu nawet z najwy¿sz„ lokat„ ani nie gwarantuje im znalezienia
wymarzonego miejsca pracy, ani nie daje przekonania, ¿e jest siŒ do wykonania
swojego zawodu dostatecznie przygotowanym. Obecny model kszta‡cenia praw-
ników � studia uniwersyteckie i system aplikacji � znacznie wyd‡u¿a proces



przygotowania do wykonywania zawodu prawnika. Bardzo ograniczony limit
miejsc, które dostŒpne s„ w ramach aplikacji dla adeptów studiów uniwersytec-
kich, pozbawia wielu z nich mo¿liwo�ci nauki zawodu. Oczywiste jest dla mnie,
¿e z szerokiego, uniwersyteckiego sposobu kszta‡cenia prawników nie nale¿y re-
zygnowaæ. Uniwersytet musi daæ prawnikom podstawŒ przysz‡ej profesjonalnej
dzia‡alno�ci. Niemniej jednak wydaje siŒ, ¿e ju¿ w trakcie studiów nale¿a‡oby
� przynajmniej tym studentom, którzy s„ tym zainteresowani � daæ szansŒ ze-
tkniŒcia siŒ z zawodem.

Potrzebie zbli¿enia uniwersyteckiego nauczania prawniczego do ¿ycia, szyb-
szej ni¿ w tradycyjnym programie szansy zaznajomienia siŒ przysz‡ych prawni-
ków z warsztatem ich pracy, odpowiada powsta‡y w Stanach Zjednoczonych
w latach 60. XX w. program tzw. klinicznego nauczania prawa. Nazwa �klinika�
kojarzy siŒ w jŒzyku polskim z leczeniem cz‡owieka, czyli praktycznym stoso-
waniem nauk medycznych. Kliniczny program prawniczy to nic innego jak prak-
tyczne stosowanie nauk prawniczych, tyle ¿e ju¿ na etapie studiów akademic-
kich. Wydzia‡ Prawa Uniwersytetu Jagielloæskiego w Krakowie blisko siedem
lat temu jako pierwszy w Polsce wprowadzi‡ ten w‡a�nie program kszta‡cenia do
programu studiów prawniczych. Dzisiaj wzorem �starej Jagiellonki� posz‡y pra-
wie wszystkie uniwersytety polskie. Program kliniczny uzupe‡nia dotychczaso-
wy model kszta‡cenia i stanowi tzw. przedmiot fakultatywny, a entuzjazm stu-
dentów do uczestniczenia w tym niezwykle pracoch‡onnym programie jest
najlepszym dowodem potrzeby jego istnienia. Za‡o¿eniem edukacji klinicznej
nie jest nauka prawa w tradycyjnym sensie (to osi„ga siŒ w ramach nauczania po-
szczególnych przedmiotów uniwersyteckich), ale nauka postŒpowania, które ma
daæ studentowi próbkŒ, jak � posiadaj„c odpowiedni zasób wiedzy � wykonywaæ
zawód prawniczy. Tak wiŒc bazuj„c na ju¿ zdobytej przez studenta wiedzy, w ra-
mach programu klinicznego uczy siŒ go tego, czego studia prawnicze nie ucz„
lub ucz„ w sposób niewystarczaj„cy. Jedn„ z najwiŒkszych zalet nauczania kli-
nicznego jest uzmys‡owienie studentowi, co znaczy odpowiedzialno�æ za s‡owo,
za udzielon„ poradŒ. Tym razem nie jest to bowiem przygotowany do celów dy-
daktycznych kazus osoby X znajduj„cej siŒ w sytuacji Y, ale ¿ywy cz‡owiek
o okre�lonej sytuacji ekonomicznej i spo‡ecznej, który w zaufaniu powierza stu-
dentowi swoje realne problemy, a na którego rzeczywiste losy studencka porada
bŒdzie mia‡a wp‡yw. Student bierze wiŒc odpowiedzialno�æ za ¿ywotne sprawy
innego cz‡owieka. I teraz nie ryzykuje ju¿ lepszej czy gorszej oceny z zaliczane-
go przedmiotu � tu ryzykuje spokój w‡asnego sumienia i poczucia odpowiedzial-
no�ci za czyje� losy. Nauka � je�li tak to mo¿na nazwaæ � tego w‡a�nie bycia
w porz„dku zarówno z nabyt„ wiedz„, jak i w‡asnym sumieniem jest jednym
z zadaæ edukacji klinicznej. Po raz pierwszy z etyk„ zawodu jak dotychczas stu-
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dent spotyka‡ siŒ tak naprawdŒ dopiero w czasie aplikacji. Teraz z tym, co znaczy
etyka prawnicza spotka siŒ ju¿ na etapie studiów.

Jest jeszcze jeden wa¿ny aspekt przemawiaj„cy za wprowadzeniem nauki
poradnictwa prawnego ju¿ na etapie studiów uniwersyteckich. Otó¿ czŒsto
m‡odzi ludzie wykonywanie zawodu prawniczego wyobra¿aj„ sobie na podsta-
wie lepszego lub gorszego filmu, ksi„¿ki lub telewizyjnej migawki z sali s„dowej
i opieraj„c siŒ na tych wra¿eniach, widz„ siebie w todze z otokiem fioletowym,
czerwonym czy zielonym. Co to jednak praktycznie znaczy, dowiaduj„ siŒ do-
piero w trakcie aplikacji i wtedy przychodzi refleksja, ¿e to wcale nie tak mia‡o
byæ. Otó¿ dopiero kontakt z klientem, czŒsto trudnym, biednym, bezradnym, po-
krzywdzonym i przez to niejednokrotnie niesprawiedliwym w swych ocenach,
uzmys‡awia przysz‡ym prawnikom, co to naprawdŒ znaczy byæ sŒdzi„, prokura-
torem czy adwokatem. Pracuj„c z klientem, student uzmys‡awia sobie, do czego
tak naprawdŒ ma predyspozycje i jakie ma realne mo¿liwo�ci wykonywania
przysz‡ej pracy. Przej�cie przez etap nauczania klinicznego czŒsto u�wiadamia
studentowi, co chcia‡by naprawdŒ robiæ, jak„ ma odporno�æ psychiczn„, zaosz-
czŒdzaj„c mu tym samym byæ mo¿e niepotrzebnych w przysz‡o�ci rozczarowaæ.

I jeszcze jeden wa¿ny cel, który � wprowadzaj„c do prawniczej edukacji pro-
gram kliniczny � chcieliby�my osi„gn„æ, to ukazanie przysz‡ym prawnikom, jak
wiele satysfakcji mo¿e daæ bezinteresowna pomoc ludziom bŒd„cym w potrze-
bie. Klinika prawnicza to nie tylko nauka zawodu czy stosowania prawa. To rów-
nie¿ nauka ¿ycia, czŒsto nŒdznego, brutalnego, o jak¿e innej twarzy ni¿ ta, któr„
widzi siŒ w konfrontacji z przychodz„cym do eleganckiej kancelarii adwokac-
kiej zamo¿nym, czŒsto dobrze wykszta‡conym, obytym klientem. Satysfakcja,
¿e zaoferowa‡o siŒ komu� pomoc, nadziejŒ czy choæby tylko odrobinŒ zaintere-
sowania, to czŒsto znacznie wiŒcej ni¿ finansowa gratyfikacja. Listy od klien-
tów, które zawieraj„ wzruszaj„ce wyrazy podziŒkowania, wdziŒczno�ci i uzna-
nia dla studentów za ich trud w prowadzeniu sprawy, stanowiæ bŒd„ � o czym
jestem najg‡Œbiej przekonana � ogromn„ warto�æ dla tych m‡odych ludzi ju¿ na
samym pocz„tku ich kariery prawniczej. Warto�æ ogromn„ i mo¿e decyduj„c„
o ich ca‡ym przysz‡ym ¿yciu zawodowym.

Prowadzenie programu nauczania klinicznego kosztuje. Zdobycie �rodków
finansowych na pokrycie tych kosztów to chyba dzisiaj najtrudniejsze zadanie
stoj„ce przed osobami prowadz„cymi ten program. I chyba bardzo �le by siŒ
sta‡o, gdyby ten aspekt uniemo¿liwi‡ dalszy rozwój tej dzia‡alno�ci. Mówi„c jed-
nak mo¿e brutalnie i z pe‡nym wyrachowaniem � produkt wart jest swojej ceny.

prof. dr hab. Maria Szewczyk
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Uniwersytet Jagielloæski
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Rozdzia‡ I. Cele dzia‡ania uniwersyteckich poradni
prawnych

A. Spo‡eczny aspekt dzia‡ania poradni

£ukasz Bojarski (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
Helsiæska Fundacja Praw Cz‡owieka)

£. Bojarski
Demokratyczna równo�æ wobec prawa powa¿nie jest zagro¿ona
przez to, i¿ pomoc prawn„ mo¿na kupiæ tylko po cenie rynkowej.
W„tpliwa jest bowiem warto�æ uprawnieæ i roszczeæ, których
niepodobna zrealizowaæ. Tedy pomoc prawna bezp‡atna lub
bardzo tania jest wyra�n„ konieczno�ci„ demokratyczn„.

Czes‡aw Znamierowski1

W�ród celów dzia‡ania uniwersyteckich poradni prawnych wymieniæ mo¿-
na dwa g‡ówne: edukacyjny2 oraz spo‡eczny3. Ten ostatni polega na niesieniu
przez kliniki pomocy prawnej osobom, które jej potrzebuj„ i których nie staæ na
skorzystanie z pomocy �wiadczonej odp‡atnie. Poni¿sze uwagi dotycz„ g‡ównie
�pomocowego� aspektu dzia‡ania poradni. Krótko zostan„ przedstawione stan-
dardy dotycz„ce prawa do pomocy prawnej. Zaprezentowany zostanie tak¿e za-
rys odpowiedzi na pytanie, czy w praktyce pomoc prawna jest w Polsce dostŒp-
na na wystarczaj„cym poziomie. Naszkicowana zostanie równie¿ �mapa� in-
stytucji udzielaj„cych w Polsce pomocy prawnej, by na tym tle przedstawiæ
uniwersyteckie poradnie prawne, a tak¿e rola, jak„ odgrywaj„ obecnie oraz
mog„ i powinny odgrywaæ w przysz‡o�ci.

£. Bojarski

1 C. Znamierowski, Poradnie prawnicze, [w:] O naprawie studiów prawniczych, Warszawa 1938,
s. 95, przedruk artyku‡u opublikowanego w Gazecie Polskiej, 4.10.1936 r., pe‡na tre�æ ni¿ej, s. 13.

2 Zob. ni¿ej, s. 16.
3 Por. tam¿e oraz: M. Szewczyk, Idea uniwersyteckich poradni prawnych, Klinika Nr 1/1999;

E. Rekosh, K. A. Buchko, V. Terzieva, Pursuing the Public Interest. A Handbook for Legal Professio-
nals and Activists, Public Interest Law Initiative, 2001, rozdz. Clinical Legal Education: Forming
the Next Generation of Lawyers, s. 257 i n.



1. Wprowadzenie

Niezale¿nie od wysi‡ków na rzecz podnoszenia �wiadomo�ci prawnej spo-
‡eczeæstwa w dobie wszechobecno�ci prawa, stopnia jego skomplikowania oraz
ci„g‡ych zmian dostŒp do fachowej pomocy prawnej jest czŒsto warunkiem
realizacji praw obywatelskich.

Problematyka pomocy prawnej nie by‡a w Polsce w kilku minionych dzie-
siŒcioleciach przedmiotem debaty publicznej, badaæ i dociekaæ naukowych. Ta
sytuacja, choæ powoli, ulega w ostatnich latach zmianie1. Zreformowano sys-
tem uzyskiwania pomocy prawnej w procedurze s„dowo-administracyjnej2,
pewne prace podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwo�ci3, Adwokatura powo‡a‡a
odpowiedni zespó‡ roboczy, problematyka ta bliska jest Rzecznikowi Praw
Obywatelskich4. Tak¿e sektor pozarz„dowy podejmuje próby kompleksowego,
strategicznego podej�cia do zagadnienia pomocy prawnej � wspomnieæ mo¿na
programy Helsiæskiej Fundacji Praw Cz‡owieka5, Fundacji im. Stefana Batore-
go6, program �Obywatel i prawo� Fundacji Wolno�ci7, koordynacyjn„ rolŒ
Zwi„zku Biur Porad Obywatelskich8, Pozarz„dow„ PlatformŒ Poradnicz„9 czy
dzia‡alno�æ klinik prawa i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych10.
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1 Pierwsz„ prób„ szerszego podej�cia do zagadnienia dostŒpu do pomocy prawnej, zw‡aszcza
nieodp‡atnej, by‡y badania i dzia‡ania podjŒte przez Helsiæsk„ FundacjŒ Praw Cz‡owieka; zob.
£. Bojarski, DostŒpno�æ nieodp‡atnej pomocy prawnej. Raport z monitoringu, Warszawa 2003, do-
stŒpne tak¿e w Internecie: www.hfhrpol.waw.pl w dziale Publikacje.

2 Nowe regulacje obowi„zuj„ od 1.1.2004 r., zob. wiŒcej: ibidem, s. 157.
3 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zajmuje siŒ problematyk„ kosztów s„dowych

(opracowano projekt zmian ustawy o kosztach s„dowych, dostŒpny na stronie: www.ms.gov.pl oraz
pomocy prawnej � na razie, z punktu widzenia dyrektywy Rady UE co do minimalnych zasad do-
tycz„cych pomocy prawnej z urzŒdu w sporach transgranicznych � dyrektywa Rady 2002/8/WE
w celu usprawnienia dostŒpu do wymiary sprawiedliwo�ci w sporach transgranicznych poprzez
ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnosz„cych siŒ do pomocy prawnej w sporach o tym
charakterze Dz.Urz. WE L 026 z 31.1.2003, s. 41�47; Ministerstwo prowadzi tak¿e projekt bli�nia-
czy (twinning project) w ramach unijnego funduszu PHARE z Ministerstwem Sprawiedliwo�ci
Francji odnosz„cy siŒ do pomocy i informacji prawnej dla obywateli.

4 Wyrazem tego jest m.in. nawi„zanie wspó‡pracy przez biuro RPO z uniwersyteckimi porad-
niami prawnymi, biurami porad obywatelskich, dzia‡alno�æ edukacyjna i informacyjna (m.in.
umieszczenie na stronie internetowej 50 poradników traktuj„cych o tym, jak radziæ sobie w kon-
kretnych sprawach), zob.: www.brpo.gov.pl oraz ni¿ej, s. 122.

5 Zob. przypis 3 na s. 1.
6 Zob. www.batory.org.pl
7 Zob. www.pafw.pl; program administrowany by‡ przez Instytut Spraw Publicznych.
8 Zob. www.zbpo.org.pl
9 Zob. www.platformaporadnicza.ngo.pl

10 Zob. www.fupp.org.pl



Miejmy nadziejŒ, ¿e dziŒki wszystkim tym dzia‡aniom anga¿uj„cym odpo-
wiednie instytucje uda siŒ rozpocz„æ powa¿n„ debatŒ publiczn„ na temat ist-
niej„cego systemu dostŒpu do pomocy prawnej i potrzeby jego reformy. Warto,
by wszyscy dzia‡aj„cy na tym polu mieli �wiadomo�æ wysi‡ków podejmowa-
nych przez innych. Istotne jest tak¿e stworzenie platformy wspó‡pracy lub, co
najmniej, wymiany informacji, by wzajemnie korzystaæ ze zgromadzonej wie-
dzy i do�wiadczeæ. Powinno to doprowadziæ do koniecznych reform i do stwo-
rzenia spójnego i efektywnego modelu pomocy prawnej w skali kraju. Wa¿ne,
by w procesie tym wziŒ‡o udzia‡ �rodowisko uniwersyteckich poradni praw-
nych � z jednej strony dziel„c siŒ swym do�wiadczeniem, z drugiej � okre�laj„c
swoj„ rolŒ oraz miejsce na mapie instytucji udzielaj„cych pomocy prawnej.

2. Prawo do pomocy prawnej � standardy miŒdzynarodowe

Czy prawo do pomocy prawnej jest prawem cz‡owieka? Czy jest gwaranto-
wane przez KonstytucjŒ i akty prawa miŒdzynarodowego? Czy istniej„ normy
obliguj„ce paæstwo do zapewnienia pewnego, minimalnego choæby standardu
i jaki to standard1?

Powszechna Deklaracja Praw Cz‡owieka i Obywatela2 stwierdza, ¿e
�wszyscy s„ równi wobec prawa i s„ uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji, do jednakowej ochrony prawnej� (art. 7), formu‡uje tak¿e prawo do spra-
wiedliwego procesu (art. 10). Dokument nie wspomina o obowi„zku zapewnie-
nia pomocy prawnej, jednak podkre�la, ¿e ka¿dy ma prawo do korzystania ze
wszystkich praw i wolno�ci zawartych w Deklaracji bez dyskryminacji jakiego-
kolwiek rodzaju (art. 2) � tak¿e takiej jak maj„tek (property). Czy mo¿na mó-
wiæ o równo�ci wobec prawa, o równej ochronie prawnej, o równym prawie do
sprawiedliwego procesu w przypadku osób, które ze wzglŒdu na brak �rodków
nie mog„ korzystaæ z pomocy prawnej? Czy brak dostŒpu do tej pomocy nie
jest dyskryminacj„ osób ubogich?

Kolejny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych � MiŒdzynarodo-
wy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych3 � podobnie jak Powszechna
Deklaracja � gwarantuje ka¿demu prawo do sprawiedliwego procesu �przy orze-
kaniu co do zasadno�ci oskar¿enia przeciw niemu w sprawach karnych b„d� co
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1 Por. H. Brayne, Is legal aid a human right?, The Law Society Gazette 25.1.1989 r.
2 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 217 A (III) przyjŒta

i proklamowana 10.12.1948 r., t‡umaczenie polskie dostŒpne na www.hfhrpol.waw.pl
3 Otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).



do jego praw i obowi„zków w sprawach cywilnych� (art. 14). Zawiera on tak¿e
zakaz dyskryminacji wszelkiego rodzaju (w tym z powodu sytuacji maj„tko-
wej) przy korzystaniu z praw zawartych w Pakcie (art. 2). Pakt formu‡uje rów-
nie¿ prawo do obrony w sprawach karnych � �osobi�cie lub przez obroæcŒ
przez siebie wybranego�. Osobom, które nie maj„ obroæcy i nie posiadaj„ do-
statecznych �rodków na pokrycie kosztów obrony, powinno siŒ wyznaczyæ ob-
roæcŒ, kiedy wymaga tego interes sprawiedliwo�ci (art. 14 ust. 3 pkt d).

Europejska Konwencja Praw Cz‡owieka1, która ma charakter wi„¿„cy
i jest egzekwowalna, formu‡uje prawo ka¿dego oskar¿onego do pomocy praw-
nej � przez samodzielnie ustanowionego obroæcŒ b„d� obroæcŒ z urzŒdu, wy-
znaczonego, gdy oskar¿ony nie ma wystarczaj„cych �rodków na pokrycie kosz-
tów obrony i gdy wymaga tego �dobro wymiaru sprawiedliwo�ci�2 (art. 6 ust. 3
pkt d). W jakich sytuacjach �dobro wymiaru sprawiedliwo�ci� wymaga ustano-
wienia obroæcy z urzŒdu?

Obok braku �rodków na pe‡nomocnika Trybuna‡ Praw Cz‡owieka w Stras-
burgu wskaza‡ jak dot„d na kilka elementów, które powinny byæ brane pod
uwagŒ: nieporadno�æ oskar¿onego uniemo¿liwiaj„ca mu, b„d� utrudniaj„ca, sa-
modzielne prowadzenie obrony; skomplikowany stan faktyczny i/lub prawny
sprawy; surowo�æ kary, w tym mo¿liwo�æ orzeczenia kary pozbawienia wolno-
�ci (samo potencjalne zagro¿enie t„ kar„)3. Trybuna‡ mo¿e wiŒc orzec narusze-
nie przez paæstwo Konwencji, je�li stwierdzi, ¿e nie przyznano pomocy praw-
nej z urzŒdu oskar¿onemu bez �rodków finansowych i gdy wyst„pi‡o jedno lub
kilka z wymienionych kryteriów �dobra wymiaru sprawiedliwo�ci�.

Konwencja nie wspomina natomiast o pomocy prawnej w sprawach innych
ni¿ karne. Gwarantuje wszak¿e �prawo do s„du� � sprawiedliwego rozpatrze-
nia sprawy przez s„d przy rozstrzyganiu o prawach i obowi„zkach o charakte-
rze cywilnym4 � oraz zapewnia korzystanie z praw w niej zawartych bez dys-
kryminacji wynikaj„cej m.in. z posiadania maj„tku (art. 14). Z �prawa do s„du�
Trybuna‡ w drodze interpretacji wyprowadzi‡ prawo do pomocy prawnej w spra-
wach cywilnych � paæstwo ma obowi„zek zapewnienia pomocy prawnej w spra-
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1 Konwencja o Ochronie Praw Cz‡owieka i Podstawowych Wolno�ci, przyjŒta 4.11.1950 r.
w Rzymie (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

2 When the interests of justice so require.
3 Odpowiednie orzecznictwo ETPC zob.: £. Bojarski, DostŒpno�æ..., s. 129�130, 280�283, oraz

Access to Justice in Central and Eastern Europe. Source Book, Public Interest Law Initiative i inn.,
2003, s. 160 i n., por. M. A. Nowicki, Europejski Trybuna‡ Praw Cz‡owieka: orzecznictwo. T. 1
� Prawo do rzetelnego procesu s„dowego, Warszawa 2001.

4 Art. 6 ust. 1 Konwencji. Warto podkre�liæ, ¿e sformu‡owanie �prawa i obowi„zki o charakte-
rze cywilnym� ma w Konwencji autonomiczny charakter i mo¿e np. obejmowaæ zagadnienia regu-
lowane w Polsce prawem administracyjnym.



wach cywilnych, je¿eli jest ona niezbŒdna dla zagwarantowania skutecznego
dostŒpu do s„du z powodu obowi„zkowej reprezentacji przez pe‡nomocnika,
b„d� z powodu skomplikowanej procedury lub skomplikowania sprawy1. Choæ
na podstawie powy¿szych kryteriów ustalonych przez Trybuna‡ mo¿na for-
mu‡owaæ pewne postulaty natury generalnej, to jednak decyzja, czy w konkret-
nej sytuacji wymagana jest pomoc prawna z urzŒdu, zale¿y od indywidualnej
oceny ka¿dego przypadku. Konwencja i Trybuna‡ pozostawiaj„ tak¿e paæstwom-
-stronom swobodŒ w kszta‡towaniu wewnŒtrznego systemu pomocy prawnej
dla osób bez �rodków.

Najbardziej bezpo�rednio o prawie do pomocy prawnej wspomina Karta
Praw Podstawowych Unii Europejskiej2, stanowi„ca, ¿e �ka¿demu nale¿y za-
pewniæ mo¿liwo�æ uzyskania porady prawnej, obrony i reprezentacji prawnej�
oraz ¿e �zapewnia siŒ dostŒp do pomocy prawnej osobom, które nie posiadaj„
wystarczaj„cych �rodków, je�li jest ona konieczna dla zapewnienia skuteczne-
go dostŒpu do wymiaru sprawiedliwo�ci� (art. 47 ust. 2 pkt 3). Ewentualny me-
chanizm dochodzenia praw gwarantowanych przez KartŒ (je�li nabierze ona
mocy wi„¿„cej z chwil„ wej�cia w ¿ycie Konstytucji Unii Europejskiej) bŒdzie
jednak dotyczy‡ relacji miŒdzy paæstwami, nie za� polityki paæstwa w stosunku
do swoich obywateli.

Podobny charakter ma dyrektywa Rady UE dotycz„ca minimalnych zasad
w zakresie pomocy prawnej z urzŒdu w sporach transgranicznych3. Zgodnie
z jej postanowieniami, wszystkie osoby zaanga¿owane w spór cywilny maj„
prawo do otrzymania odpowiedniej pomocy prawnej z urzŒdu, je¿eli nie posia-
daj„ wystarczaj„cych �rodków do egzekwowania swoich praw przed s„dem.
Pomoc ta obejmuje zarówno zapewnienie porady przed procesem, jak i prawo
do pe‡nomocnika procesowego (art. 3). Omawiana regulacja dotyczy jednak
wy‡„cznie sporów transgranicznych4, mo¿liwa zatem i bardzo prawdopodobna
jest sytuacja, ¿e obywatele paæstw unijnych bŒd„ mieli w Polsce szerszy dostŒp
do pomocy prawnej z urzŒdu ni¿ obywatele polscy.

Kwestia organizacji systemu pomocy prawnej w poszczególnych krajach
jest spraw„ wewnŒtrzn„ i w praktyce �wiatowej czy europejskiej funkcjonuj„
w tej mierze ró¿ne rozwi„zania. Obok modelu obrony i pe‡nomocnictwa z urzŒ-
du (wystŒpuj„cego w Polsce, w którym obowi„zek prowadzenia spraw z urzŒdu
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1 Sprawa Airey v. Irlandia, wyr. z 9.10.1979 r.
2 Polskie t‡umaczenie Karty dostŒpne na www.hfhrpol.waw.pl
3 �Gdy strona ubiegaj„ca siŒ o pomoc prawn„ (...) stale zamieszkuje lub stale przebywa w Paæ-

stwie Cz‡onkowskim innym od tego, w którym mie�ci siŒ s„d lub w którym orzeczenie ma byæ wy-
konane� (art. 2 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/8/WE).

4 Cross-border disputes.



spoczywa na wszystkich cz‡onkach korporacji prawniczej) spotyka siŒ np. in-
stytucje �zawodowych� prawników z urzŒdu (pracuj„cych w instytucjach �wiad-
cz„cych tylko pomoc prawn„ dla ubogich, np. Biuro Obroæcy Publicznego).
Tworzone s„ tak¿e korpusy prawników, którzy zawieraj„ kontrakty na prowa-
dzenie �urzŒdówek� w indywidualnych sprawach (judicare) lub w ich wiŒkszej
liczbie, np. w okre�lonej jurysdykcji i czasie (contracting, franchising)1. Zda-
rzaj„ siŒ systemy ubezpieczeæ (legal insurance schemes) � po przyst„pieniu do
programu i op‡aceniu sk‡adki osobie przys‡uguje prawo do uzyskania pomocy
prawnej do okre�lonej wysoko�ci honorarium prawnika.

Funkcjonuj„ przy tym ró¿nego rodzaju kliniki prawa � nie tylko uniwersy-
teckie, ale tak¿e dla absolwentów czy praktykuj„cych prawników. Czasem po-
moc prawna dla ubogich �wiadczona jest w ramach pracy pro publico bono
� nieodp‡atnej dzia‡alno�ci prawników, dobrowolnej lub wynikaj„cej z etyczne-
go obowi„zku odpracowania okre�lonej liczby godzin pro bono w skali roku.
Istniej„ wreszcie sieci punktów informacyjnych, biur, gdzie oprócz z‡o¿enia
wniosku o przyznanie pe‡nomocnika z urzŒdu (wniosek zawiera najczŒ�ciej
szczegó‡owy kwestionariusz zamo¿no�ci, a przyznanie bezp‡atnej lub czŒ�cio-
wo odp‡atnej pomocy prawnej zale¿y od skali dochodów) mo¿na tak¿e zasiŒ-
gn„æ prostej porady prawnej, uzyskaæ pomoc w sprawach niewymagaj„cych
rozstrzygniŒcia s„dowego. W praktyce �wiatowej funkcjonuj„ czŒsto niezale¿-
ne instytucje � rady, komisje ds. pomocy prawnej � administruj„ce systemem
pomocy prawnej, prowadz„ce badania jego efektywno�ci, tworz„ce standardy
�wiadczenia pomocy, zawieraj„ce kontrakty z indywidualnymi prawnikami lub
firmami na �wiadczenie pomocy prawnej dla ubogich.

3. Pomoc prawna w Polsce � prawo i praktyka

Jak wygl„da sytuacja w Polsce � nie tylko w �wietle prawa, ale i praktyki?
Konstytucja gwarantuje prawo do obrony ka¿demu, przeciwko komu jest pro-
wadzone postŒpowanie karne (art. 42 ust. 2)2. Prawo to obejmuje m.in. mo¿li-
wo�æ wyboru obroæcy b„d� wnioskowania o przyznanie obroæcy z urzŒdu.
Konstytucja nie wspomina o pomocy prawnej w sprawach innych ni¿ karne.
Szczegó‡owe przepisy odnajdujemy w ustawach reguluj„cych poszczególne
procedury s„dowe.
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1 Na temat ró¿nych systemów pomocy prawnej zob.: Access to Justice...; por. £. Bojarski, Czy
instytucja obrony z urzŒdu wymaga zmian, Pal. Nr 5�6/1999, s. 52 i n.

2 Konstytucja RP z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.).



W postŒpowaniu karnym oskar¿ony, którego nie staæ na wynajŒcie adwo-
kata, mo¿e zwróciæ siŒ do s„du z � jak stanowi przepis � ¿„daniem wyznacze-
nia mu obroæcy z urzŒdu1. Musi przy tym �w sposób nale¿yty� wykazaæ, �¿e
nie jest w stanie ponie�æ kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbŒdnego
utrzymania siebie i rodziny�2. Co oznacza nale¿yte wykazanie? jakiego rodzaju
dane nale¿y we wniosku umie�ciæ? czy i co udokumentowaæ? wedle jakich kry-
teriów s„d ocenia �¿„danie�? � na wszystkie te pytania nie ma, niestety, jedno-
znacznej odpowiedzi, bowiem przepisy s„ nieprecyzyjne, a praktyka w skali
kraju ró¿na3.

W postŒpowaniu cywilnym warunkiem uzyskania pe‡nomocnika z urzŒdu
(mo¿e nim byæ adwokat b„d� radca prawny) jest wcze�niejsze ca‡kowite lub
czŒ�ciowe zwolnienie od ponoszenia kosztów s„dowych. Aby je uzyskaæ, nale¿y
z‡o¿yæ o�wiadczenie zawieraj„ce dok‡adne dane o stanie rodzinnym, maj„tku
i dochodach4, dodatkowo s„d mo¿e zarz„dziæ stosowne dochodzenie5. Stan ro-
dzinny i maj„tkowy trzeba nale¿ycie udokumentowaæ, czyli obok o�wiadczenia
przedstawiæ na potwierdzenie odpowiednie dowody6. Przepisy s„ wiŒc bardziej
szczegó‡owe ni¿ w postŒpowaniu karnym, jednak i tu nie ma jasnych, obiek-
tywnych kryteriów pomocnych w podjŒciu decyzji, nie ma �kwestionariusza
zamo¿no�ci� u‡atwiaj„cego sk‡adanie wniosków, ró¿na jest tak¿e praktyka
s„dów.

Osobie zwolnionej z ponoszenia kosztów i wnioskuj„cej o wyznaczenie
pe‡nomocnika z urzŒdu s„d wniosek uwzglŒdnia, je�li �udzia‡ adwokata lub
radcy prawnego uzna za potrzebny�. Kryteria, jakie powinien wzi„æ pod uwa-
gŒ, to zawi‡o�æ sprawy pod wzglŒdem faktycznym lub/i prawnym, nieporad-
no�æ wnioskodawcy, równo�æ stron (gdy strona druga jest reprezentowana
przez profesjonalistŒ). Kryteria te nie s„ jednak precyzyjne i decyzja ka¿dora-
zowo zale¿y od oceny sŒdziego, najczŒ�ciej prowadz„cego sprawŒ. W postŒpo-
waniu cywilnym, w przeciwieæstwie do karnego, mo¿liwe jest zaskar¿enie od-
mowy zwolnienia z kosztów i przyznania pe‡nomocnika z urzŒdu.
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1 Dotyczy to tak¿e innych osób wystŒpuj„cych w procesie karnym w charakterze strony (oska-
r¿yciel posi‡kowy, oskar¿yciel prywatny, powód cywilny). Z przepisów jednak wynika to jedynie
po�rednio (wymaga interpretacji kilku przepisów) i czŒsto ofiary przestŒpstw nie s„ �wiadome, i¿
mog„, podobnie jak oskar¿ony, ubiegaæ siŒ o przyznanie pomocy prawnej z urzŒdu.

2 Art. 78 § 1 KPK.
3 WiŒcej zob. £. Bojarski, DostŒpno�æ..., s. 130 i n.
4 Art. 113 § 1 KPC.
5 Art. 116 § 1 KPC oraz § 127 ust. 2 rozporz„dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z 19.11.1987 r.

� Regulamin wewnŒtrznego urzŒdowania s„dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.),
okre�lanego dalej w skrócie RWUSP.

6 § 127 RWUSP.



W postŒpowaniu s„dowo-administracyjnym od 2004 r. funkcjonuje nowy
system dostŒpu do nieodp‡atnej pomocy prawnej1. Wniosek o zwolnienie z kosz-
tów i ustanowienie pe‡nomocnika (obok adwokata i radcy prawnego mo¿e nim
byæ doradca podatkowy i rzecznik patentowy) sk‡ada siŒ na odpowiednim for-
mularzu zawieraj„cym szczegó‡owe pytania dotycz„ce sytuacji rodzinnej, stanu
maj„tkowego i dochodów2. Wniosek mo¿e byæ rozpoznany przez referendarza,
od jego postanowienia s‡u¿y sprzeciw do s„du, na postanowienie s„du za� s‡u¿y
za¿alenie. Kryteria oceny wniosków ukszta‡tuj„ siŒ w praktyce, jednak proce-
dura s„dowo-administracyjna spo�ród trzech wspomnianych jest najbardziej
szczegó‡owa3 i stwarza najwiŒksze szanse na ustanowienie przejrzystych kryte-
riów podejmowania przez s„d decyzji oraz rodzi mo¿liwo�æ ukszta‡towania
jednolitej praktyki w skali kraju, w czym pomo¿e uprawnienie do sk‡adania za-
¿aleæ na postanowienia4. W postŒpowaniu administracyjnym przed etapem
s„dowym nie ma mo¿liwo�ci ubiegania siŒ o pomoc prawn„ z urzŒdu.

Podsumowuj„c tŒ krótk„ prezentacjŒ ustawodawstwa, stwierdziæ mo¿na, ¿e
poza nowymi regulacjami procedury s„dowo-administracyjnej nasze prawo
okre�laj„ce dostŒp do nieodp‡atnej pomocy prawnej jest w du¿ej mierze ogólne,
nieprecyzyjne, powoduj„ce brak przejrzystych kryteriów oceny i ró¿n„ prakty-
kŒ w skali kraju. Dodatkowo obejmuje wy‡„cznie etap s„dowy, nie stwarzaj„c
mo¿liwo�ci uzyskania pomocy, porady prawnej w sprawach, w których postŒ-
powanie siŒ nie toczy i toczyæ siŒ nie musi. Co prawda, wyznaczony przez s„d
pe‡nomocnik z urzŒdu mo¿e np. sk‡oniæ stronŒ do zaniechania drogi s„dowej,
jednak w zasadzie z pe‡nomocnikiem z urzŒdu mamy do czynienia wy‡„cznie
na etapie postŒpowania s„dowego.

Jak natomiast w praktyce wygl„da dostŒp do prawnika z urzŒdu? Trudno
wprost i jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie. Z badaæ przeprowadzo-
nych przez Helsiæsk„ FundacjŒ Praw Cz‡owieka wynika jednak, ¿e w praktyce
mo¿liwo�ci s„ bardzo ograniczone5.
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1 Uregulowany odrŒbnym oddzia‡em pt. �Prawo pomocy� zawartym w ustawie z 30.8.2002 r.
� Prawo o postŒpowaniu przed s„dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

2 Zob. za‡„cznik 1 i 2 do rozporz„dzenia RM z 16.12.2003 r. w sprawie okre�lenia wzoru i spo-
sobu udostŒpnienia urzŒdowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postŒpowaniu
przed s„dami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu maj„tkowego, dochodów lub
stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. Nr 227, poz. 2245).

3 Choæ, niestety, instrukcja do‡„czona do formularzy jest nader sk„pa i z pewno�ci„ ich
wype‡nienie bŒdzie trudne dla wielu osób.

4 Z formularzy wynika, ¿e ustawodawca wybra‡ formu‡Œ �swobodnego� o�wiadczenia wnio-
skodawcy o jego sytuacji maj„tkowej, dochodach itp. Natomiast informacja, jakie dokumenty mog„
pos‡u¿yæ dokumentowaniu sytuacji maj„tkowej przedstawionej w formularzu � jednak tylko w przy-
padkach budz„cych w„tpliwo�ci � znajduje siŒ nie w samym formularzu czy instrukcji do niego
do‡„czonej, a w tre�ci rozporz„dzenia Rady Ministrów.

5 £. Bojarski, DostŒpno�æ..., passim.



NajczŒ�ciej pomoc prawna z urzŒdu przyznawana jest w sprawach kar-
nych � w du¿ej mierze z powodu konieczno�ci ustanowienia obroæcy w spra-
wach, w których jest on obowi„zkowy. Jednak nadal wiele osób, których nie
staæ na wynajŒcie adwokata, jest skazywanych w procesach bez obroæcy. Wiele
z nich karanych jest pozbawieniem wolno�ci, co w licznych przypadkach
z pewno�ci„ narusza wskazany powy¿ej standard wynikaj„cy z orzecznictwa
Trybuna‡u w Strasburgu.

Jeszcze gorzej jest w sprawach cywilnych � porównanie liczby spraw
wp‡ywaj„cych do s„dów z liczb„ wykazywanych przez adwokatów i radców
prawnych spraw prowadzonych z urzŒdu pokazuje, ¿e z reprezentacj„ t„ mamy
do czynienia w niewielkiej czŒ�ci spraw. Z ró¿nych powodów pe‡nomocnicy
z urzŒdu w sprawach niekarnych s„ rzadko�ci„1. Dla prawników (g‡ównie ad-
wokatów, których jest zbyt ma‡o) prowadzenie tych spraw stanowi za du¿e
obci„¿enie. Wielu sŒdziów niechŒtnie przyznaje stronom pe‡nomocników, czy
to z powodu braku �rodków w bud¿ecie s„du, czy z powodu niewiary w ich
profesjonalizm, czy wreszcie w przekonaniu, ¿e ‡atwiej bŒdzie przeprowadziæ
sprawŒ bez udzia‡u adwokata.

Jak natomiast bŒdzie z dostŒpem do pomocy prawnej w postŒpowaniu
s„dowo-administracyjnym, w zwi„zku z niedawnym wej�ciem w ¿ycie no-
wych przepisów, poka¿e czas.

4. Uniwersyteckie poradnie prawne na �mapie� pomocy prawnej
w Polsce

Obok pomocy prawnej z urzŒdu przyznawanej przez s„d i �wiadczonej przez
profesjonalnych pe‡nomocników � adwokatów i radców prawnych � istniej„
w Polsce inne mo¿liwo�ci uzyskania porady prawnej czy porady �obywatelskiej�2.

S„d w procedurze cywilnej3 ma mo¿liwo�æ dzia‡ania z urzŒdu � udzielaj„c
pouczeæ osobom niereprezentowanym przez prawnika. Nie ma jednak w tej
mierze ¿adnych szczegó‡owych standardów i ró¿na jest praktyka.

Pomoc prawn„ mo¿na w pewnych sytuacjach uzyskaæ od prokuratury, jednak
stanowi to marginaln„ czŒ�æ dzia‡alno�ci tej mocno ju¿ obci„¿onej instytucji.

Wielu informacji i porad udziela Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
instytucje i organizacje zajmuj„ce siŒ ochron„ praw konsumentów. W ograni-
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1 WiŒcej zob.: £. Bojarski, DostŒpno�æ..., passim.
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3 Art. 5 KPC.



czonym zakresie pomoc„ prawn„ s‡u¿„ powiatowe centra pomocy rodzinie,
które koncentruj„ siŒ jednak na pomocy humanitarnej.

Wreszcie w skali kraju dzia‡aj„ setki organizacji pozarz„dowych, które
w�ród innych podejmowanych dzia‡aæ zajmuj„ siŒ w wiŒkszym lub mniejszym
zakresie �wiadczeniem poradnictwa prawnego. Istnieje sieæ biur porad obywa-
telskich oraz wiele wyspecjalizowanych organizacji o ró¿nym zasiŒgu. Porad„
prawn„ s‡u¿„ czasem media prowadz„ce �k„ciki� porad prawnych czy organi-
zuj„ce dy¿ury prawnika w redakcji, biura poselskie i senatorskie, zwi„zki za-
wodowe, niektóre parafie. Istniej„ wreszcie prawnicze serwisy internetowe,
jednak nie s„ one jeszcze popularn„ form„ uzyskiwania porad prawnych.

Z do�wiadczeæ wielu z wymienionych organizacji wynika, ¿e w skali kraju
potrzeby informacji, porady i pomocy prawnej s„ w�ród obywateli ogromne.
Ka¿da z organizacji musi dokonywaæ wyborów, nikt bowiem nie jest w stanie
pomóc wszystkim potrzebuj„cym.

Co z tego stanu rzeczy wynika dla uniwersyteckich poradni prawnych
i studentów w nich praktykuj„cych?

Przede wszystkim pomoc �wiadczona przez studentów dzia‡aj„cych w ra-
mach poradni prawnych jest bardzo potrzebna. Choæ celem wyj�ciowym dzia-
‡ania poradni jest aspekt edukacyjny, trzeba podkre�liæ, ¿e zw‡aszcza w kontek-
�cie polskim spo‡eczna rola poradni jest nie do przecenienia. Spo‡eczeæstwo
pomocy studentów po prostu potrzebuje. Skala tej pomocy jest zreszt„ du¿a
i staje siŒ coraz wiŒksza. Profesjonalni pe‡nomocnicy � adwokaci i radcy praw-
ni � deklaruj„, ¿e prowadz„ rocznie, poza sprawami karnymi, w sumie ok. 12 tys.
spraw z urzŒdu1. Porównanie tej liczby z ponad 5 tys. spraw prowadzonych
w 2003 r. przez uniwersyteckie poradnie (a liczba ta z roku na rok wzrasta) po-
kazuje spo‡eczn„ skalŒ pomocy �wiadczonej przez studentów. Tak¿e w przysz‡o�ci
kliniki bŒd„ zapewne odgrywaæ znacz„c„ rolŒ na rynku us‡ug prawnych dla osób
bez �rodków do ¿ycia. Dopóki w Polsce nie powstanie spójny, ca‡o�ciowy system
pomocy prawnej, dopóki nie zwiŒkszy siŒ znacznie liczba prawników w korpo-
racjach, to aspekt pomocowy dzia‡ania poradni bŒdzie nadal bardzo wa¿ny.

Musimy jednak pamiŒtaæ, ¿e obowi„zek zapewnienia pomocy prawnej ubo-
gim spoczywa na paæstwie. Z czasem, przy za‡o¿eniu, ¿e paæstwo podejmie
i bŒdzie wype‡niaæ skrupulatniej swoje obowi„zki wzglŒdem osób niezamo¿-
nych, znaczenie pomocowe poradni bŒdzie mog‡o zej�æ na dalszy plan, a pro-
gramy kliniczne skoncentruj„ siŒ na celach edukacyjnych.

Fakt, i¿ kliniki prawa stanowi„ de facto wa¿ny element systemu pomocy
prawnej dla ubogich, powinien zostaæ dostrze¿ony przez w‡adzŒ. W pracach

£. Bojarski

10 Rozdzia‡ I. Cele dzia‡ania uniwersyteckich poradni prawnych

1 Dane za rok 2002, zob. £. Bojarski, DostŒpno�æ..., s. 52 i n.



nad potrzebnymi nowymi rozwi„zaniami systemowymi rozwa¿yæ ona powinna
usankcjonowanie dzia‡aæ poradni i stworzenie im mo¿liwo�ci pe‡niejszej repre-
zentacji klientów, m.in. przez uprawnienie do reprezentacji przed s„dem w nie-
których procedurach, co proponuje opracowany przez FundacjŒ Uniwersytec-
kich Poradni Prawnych projekt ustawy o poradniach1. Nale¿y tak¿e postulowaæ
wsparcie finansowe paæstwa dla dzia‡aæ poradni. Paæstwo zobowi„zane do pono-
szenia wydatków na pomoc prawn„ dla ubogich powinno dostrzec wysi‡ek spo-
‡eczno�ci uniwersyteckich i bardzo realne z tego tytu‡u oszczŒdno�ci dla bud¿etu.

Kliniki od pocz„tku swego istnienia korzysta‡y g‡ównie ze �rodków w‡as-
nych i w ograniczonym zakresie prywatnych � dotacji z kilku fundacji2 � jed-
nak wsparcie to znacznie siŒ zmniejszy‡o. Jak ucz„ do�wiadczenia miŒdzynaro-
dowe, g‡ównie amerykaæskie, proces zakorzenienia siŒ klinik w strukturach
uniwersyteckich trwa latami3. Rodz„ca siŒ w Polsce konkurencja wydzia‡ów
uniwersyteckich oraz prywatnych szkó‡ prawa spowoduje zapewne w przy-
sz‡o�ci pe‡ne przejŒcie utrzymania poradni przez uczelnie. Nie mo¿na jednak
dopu�ciæ, ¿eby brak �rodków doprowadzi‡ do ograniczania liczby poradni.
Zw‡aszcza ¿e �rodki potrzebne na ich dzia‡anie s„ niewielkie, jako ¿e sw„ pracŒ
studenci wykonuj„ nieodp‡atnie (wydatki zwi„zane s„ g‡ównie z zatrudnieniem
jednej osoby personelu administracyjnego spoza grona studentów oraz potrzeb„
wyposa¿enia biur i zakupu materia‡ów biurowych). Niewielkie wsparcie finan-
sowe paæstwa, rzŒdu kilkudziesiŒciu tysiŒcy z‡otych rocznie dla ka¿dej poradni
w zale¿no�ci od jej wielko�ci, zapewni‡oby im gwarancjŒ wzglŒdnej stabilno-
�ci. Jednocze�nie by‡aby to ci„gle znaczna oszczŒdno�æ w stosunku do pono-
szonych przez paæstwo kosztów na pomoc prawn„ dla ubogich, realizowan„
przez adwokatów i radców prawnych4.

Ze wzglŒdów spo‡ecznych wa¿ne wydaje siŒ tak¿e wspó‡dzia‡anie klinik
i koordynacyjna rola Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. DziŒki
tej wspó‡pracy sprawozdania poszczególnych poradni, przygotowywane przez
nie szczegó‡owe statystyki podejmowanych dzia‡aæ � zebrane i odpowiednio
opracowane � mog„ pomagaæ w okre�laniu skali spo‡ecznych potrzeb pomocy
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1 Zob. za‡„cznik Nr 3.
2 G‡ównie Fundacja Forda, Open Society Institute, Fundacja im. Stefana Batorego.
3 Zob. np. R. Wilson, Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justice in

Developing and Newly Democratic Countries (1996), dostŒpne na stronie www.pili.org
4 Je�li poradnie zapewni‡y pomoc prawn„ 5 tys. osób rocznie, to przy skromnym za‡o¿eniu, ¿e

pomoc w jednej sprawie wyceniæ mo¿na na 300 z‡ (a honoraria pe‡nomocników z urzŒdu s„ prze-
cie¿ wiŒksze), daje to w sumie kwotŒ 1,5 mln. CzŒ�æ tej sumy paæstwo mog‡oby po�wiŒciæ na
wsparcie finansowe klinik. Przy ca‡o�ciowych wydatkach paæstwa na pomoc prawn„ z urzŒdu
� w roku 2002 siŒgaj„cych 63 mln z‡ � by‡by to dla bud¿etu paæstwa wydatek niewielki, a jego
spo‡eczne znaczenie � du¿e.



prawnej, dziedzin ¿ycia, w których istniej„ najwiŒksze braki. Taka informacja
mo¿e przyczyniæ siŒ do podejmowania przez odpowiednie instytucje koniecz-
nych dzia‡aæ reformatorskich. RolŒ poradni dostrzeg‡ ju¿ Rzecznik Praw Oby-
watelskich, nawi„zuj„c z ruchem poradniczym formaln„ wspó‡pracŒ. Rzecznik
korzysta z opracowaæ przygotowywanych przez kliniki, podejmuje niektóre ze
spraw przygotowanych przez studentów dzia‡aj„cych w poradniach. Wspó‡pra-
ca zaowocowa‡a tak¿e opracowaniem przez kliniki wielu materia‡ów przezna-
czonych dla obywateli, a dotycz„cych tematyki prawnej1. Warto dodaæ, ¿e tego
rodzaju informacja tak¿e jest obowi„zkiem paæstwa � na razie, niestety, niere-
alizowanym przez odpowiedzialne instytucje w dostatecznym zakresie.

Kolejnym wa¿nym spo‡ecznie aspektem dzia‡alno�ci poradni jest rola, jak„
odgrywaj„ one w kszta‡towaniu postaw studentów � przysz‡ych prawników2.
Udzielanie pomocy prawnej osobom ubogim uwra¿liwia na potrzeby spo‡ecz-
ne, pozwala poznaæ czŒsto dramatyczne ¿yciowe i prawne problemy obywateli,
zetkn„æ siŒ z ludzk„ krzywd„ czy � bywa � bezduszno�ci„ procedur i instytucji.
Tego rodzaju do�wiadczenie mo¿e owocowaæ, i czŒsto owocuje, otwart„ na po-
trzeby spo‡eczne postaw„ po zakoæczeniu etapu edukacji. Niezale¿nie od dal-
szej drogi zawodowej studentów dzia‡aj„cych w poradniach � czy to w ramach
korporacji prawniczych czy w instytucjach paæstwowych � ich rozbudzona wra¿-
liwo�æ i zrozumienie dla czŒsto trudnego losu grup spo‡ecznie zmarginalizowa-
nych bŒdzie wp‡ywa‡a na �cywilizowanie� prawa i praktyki jego stosowania.

CzŒ�æ spo�ród absolwentów poradni po zakoæczeniu studiów kontynuuje
misjŒ tam rozpoczŒt„, pracuj„c w licznych organizacjach pozarz„dowych udzie-
laj„cych pomocy oraz porad prawnych (tak jest w przypadku kilku prawników
zatrudnionych w Helsiæskiej Fundacji Praw Cz‡owieka) czy biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich3.

Jak zosta‡o zasygnalizowane na wstŒpie, w Polsce rozpoczŒ‡a siŒ niedawno
debata publiczna po�wiŒcona systemowi dostŒpu do pomocy prawnej. Miejmy
nadziejŒ, ¿e przyniesie ona rezultaty w postaci stworzenia spójnego, ca‡o�cio-
wego modelu dostŒpu do przeds„dowej i s„dowej porady i pomocy prawnej dla
osób ubogich � byæ mo¿e obok instytucji pe‡nomocników z urzŒdu uda siŒ ta-
k¿e stworzyæ sieæ punktów porad w gminach czy powiatach4. Konsekwencj„
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1 S„ one dostŒpne m.in. na stronie internetowej RPO www.brpo.gov.pl w dziale e-poradniki.
2 Zob. £. Bojarski, Zapomniany etos prawnika, Klinika Nr 1(2)/2000.
3 Na temat wp‡ywu pracy w poradni na przysz‡„ karierŒ prawnicz„ zob.: S. Golub, Forging the
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4 WiŒcej na ten temat £. Bojarski, DostŒpno�æ..., s. 165 i n., s. 251.



wprowadzenia takich rozwi„zaæ by‡oby stworzenie nowych miejsc pracy dla
absolwentów prawa. Wiele spraw bowiem, zw‡aszcza na etapie przeds„dowym,
nie wymaga pomocy adwokata czy radcy prawnego. W dobrze zorganizowa-
nym i fachowo zarz„dzanym systemie punktów porad i pomocy prawnej po-
trzebuj„cym mog„ pomagaæ przeszkoleni odpowiednio prawnicy, którzy wiedz„,
która sprawa wymaga zaanga¿owania profesjonalnego pe‡nomocnika, a która
nie. Udzia‡ studentów w pracy uniwersyteckich poradni mo¿e byæ zatem zna-
komitym przygotowaniem do podjŒcia w przysz‡o�ci tak¿e takiej roli.

C. Znamierowski

PORADNIE PRAWNICZE1

Wymiar sprawiedliwo�ci w Pol-
sce nie jest, jak wiadomo, dosko-
na‡y. Mo¿na siŒ o tem ‡atwo prze-
konaæ, przegl„daj„c orzecznictwo
naszych s„dów oraz decyzje urzŒ-
dów prokuratorskich, umarzaj„ce
postŒpowanie karne. Taki przegl„d
daje nam obraz niezwykle intere-
suj„cy, a czŒ�ciowo w swych bar-
wach jaskrawy. Lecz nie jest to
obraz pe‡ny tego, ile s‡usznych
roszczeæ i uprawnieæ nie znajdu-
je zgodnego z liter„ prawa zaspo-
kojenia, i ile jawnych naruszeæ
normy pozostaje bez kary. Wiele
bowiem konfliktów prawnych nie
wchodzi wcale w promieæ dzia‡a-
nia aparatu s„dowego. PrzestŒpstwa pozostaj„ nieujawnione, roszczenia cy-
wilne nie dochodz„ do instancyj s„dowych. Dla sprŒ¿ystego wymiaru spra-
wiedliwo�ci trzeba wszak nietylko nies‡abn„cej aktywno�ci w‡adz s„dowych,
lecz równie¿ czynnego i gotowego do wysi‡ku poczucia prawa u obywatela.
Trzeba te¿, by obywatel zna‡ drogi, na jakich mo¿e osi„gn„æ sprawiedliwo�æ
i dochodziæ swych praw. Do tego za� niezbŒdna jest przeciŒtnemu obywate-
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lowi pomoc prawna: rada i wskazanie znawcy prawa i, w wiŒkszo�ci przy-
padków, jego wspó‡dzia‡anie w postŒpowaniu prawnem.

Ten znawca prawa i zawodowy doradca, adwokat, s‡u¿y sw„ wiedz„ za
wynagrodzeniem. Rzecz oczywista: us‡ugi jego wymagaj„ wysi‡ku, a ka¿dy
wysi‡ek po¿yteczny ma swoj„ ocenŒ rynkow„. Niestety jednak nie ka¿dego
obywatela staæ na to, by tŒ cenŒ zap‡aciæ. Pozostaje tedy bez pomocy praw-
nej. Gdy go spotka krzywda, nie wie, co pocz„æ, i pozwala zniszczeæ swym
najbardziej bezspornym roszczeniom. Lub te¿, podj„wszy akcjŒ w‡asnym
rozumem, przez b‡„d proceduralny wyzbywa siŒ swych roszczeæ w sposób
bardziej kosztowny, w jakiej� tam fazie procesu.

Demokratyczna równo�æ wobec prawa powa¿nie jest zagro¿ona przez to, i¿
pomoc prawn„ mo¿na kupiæ tylko po cenie rynkowej. W„tpliwa jest bowiem
warto�æ uprawnieæ i roszczeæ, których niepodobna zrealizowaæ. Tedy pomoc
prawna bezp‡atna lub bardzo tania jest wyra�n„ konieczno�ci„ demokratyczn„.
Zorganizowa‡o j„ ustawodawstwo polskie, podobnie jak gdzieniegdziej, w ten
sposób, i¿ ludziom, którzy uzyskali prawo ubogich, przydziela s„d (w sprawach
karnych) lub izba adwokacka (w sprawach cywilnych) obroæcŒ z urzŒdu.

Ten obowi„zek obrony z urzŒdu spoczywa na wszystkich adwokatach,
którzy, trzeba to stwierdziæ wyra�nie, uwa¿aj„ go za bardzo uci„¿liwy serwi-
tut spo‡eczny. I nie mo¿na powiedzieæ, bo go wype‡niali skwapliwie. Zu-
pe‡nie niedawno zetkn„‡em siŒ z przypadkiem, gdzie adwokat, wyznaczony
z urzŒdu, w trzech kolejnych terminach nie zjawi‡ siŒ w s„dzie i nawet nie
usprawiedliwi‡ siŒ ze swej nieobecno�ci przed narzuconym sobie klientem.
O tych �sprawach ubogich� mo¿naby mówiæ wiele i poszukiwacze tematów
do rozpraw doktorskich mogliby tu ‡atwo znale�æ ciekawy teren badania.

TŒ wymuszon„ pomoc prawn„ ‡atwo mo¿na zast„piæ przez prost„ instytu-
cjŒ, o której my�l poddaje organizacja studjów lekarskich. Jest pewna ana-
logja, pe‡na komizmu i smutku, miŒdzy procesem s„dowym, a chorob„. S„
one podobne w tem, ¿e spadaj„ nietylko na tych, którzy mog„ bez wysi‡ku
zap‡aciæ za pomoc. Ta w‡a�nie analogja zwraca nasz„ uwagŒ na kliniki uni-
wersyteckie i ambulatorja, jako na wzór organizacyjny dla stworzenia pomo-
cy prawnej, bezp‡atnej i ma‡op‡atnej.

Poradnia prawnicza przy wydziale prawnym uniwersytetu mo¿e spe‡niaæ
funkcjŒ podobn„ do funkcji kliniki. Zupe‡nie niew„tpliw„ jest rzecz„, ¿e
mo¿e wykonywaæ pracŒ rzeczoznawcz„. Je�li siŒ zak‡ada, ¿e organiza-
cja wydzia‡u prawnego odpowiada oczywistym postulatom maksymalnej
kompetencji, to prostym wnioskiem jest, ¿e profesorowie poszczególnych
dzia‡ów dogmatyki winni byæ najkompetentniejszymi znawcami w proce-
sach karnych, cywilnych i w sporach administracyjnych. Zupe‡nie tak samo,

£. Bojarski

14 Rozdzia‡ I. Cele dzia‡ania uniwersyteckich poradni prawnych



jak profesorowie medycyny winni byæ najwy¿sz„ instancj„ w rozpoznaniu
i leczeniu chorób. Gdyby tak nie by‡o, by‡oby to znakiem, ¿e dobór si‡ na-
uczaj„cych odbywa siŒ wadliwie, skoro najkompetentniejsi zostaj„ poza or-
ganizacj„, która winna skupiaæ kompetencjŒ najwy¿sz„.

Co do funkcji obroæczej , procesowej, równie¿, zdaje siŒ, mo¿na ‡atwo
rozwiaæ w„tpliwo�ci. Ustawy obowi„zuj„ce przyznaj„ profesorom upraw-
nienie obroæcze w sposób, który nawet uprawnieniom tym nadaje charakter
przywileju. Skoro wiŒc pozwala im i prawo, i opinja moralna wystŒpowaæ
w charakterze obroæcy na mocy umowy prywatnej i za wynagrodzeniem, to
niema przeszkód, by w tej samej roli wystŒpowali z mocy swej wysokiej
funkcji uniwersyteckiej i bezinteresownie.

Oczywista rola profesorów w poradniach uniwersyteckich by‡aby rola
kierownicz„ tylko. Do ich diagnozy dochodzi‡yby tylko sprawy, prawniczo
najbardziej zawi‡e; i w roli obroæcy wystŒpowaliby w s„dzie tylko w przy-
padkach wyj„tkowej wagi. WiŒkszo�æ spraw zatrzymywa‡aby siŒ w rŒkach
asystentów poradni, znów na podobieæstwo klinik medycznych. Ci asysten-
ci, ludzie w po‡owie drogi swej naukowej i praktycznej karjery, posiadaj„cy
ju¿ uprawnienia i do�wiadczenie obroæcze, spe‡nialiby funkcje dwojakie. Po
pierwsze, rozstrzygaliby w obecno�ci studentów i przy ich aktywnym udzia-
le sprawy, wp‡ywaj„ce do poradni. Po drugie, roztaczaliby nadzór nad
pierwszemi samodzielnemi krokami starszych studentów, którym przydzie-
loneby by‡y sprawy najprostsze.

Poradnia uniwersytecka potrzebna jest nietylko i bynajmniej nie przede-
wszystkiem, jako instytucja filantropijna. Jest niezbŒdna jako �rodek
dydaktyczny. Jej zadaniem bŒdzie wprowadziæ pulsuj„ce ¿ycie w mury
uczelni i uczyniæ je przedmiotem naukowego badania oraz tworzywem od-
powiedzialnej, bo ¿yciowo donios‡ej, konstrukcji spo‡ecznej. Nie mo¿na siŒ
uczyæ sztuki lekarskiej wy‡„cznie w muzeum anatomji patologicznej. Nie
mo¿na te¿ nauczyæ siŒ sztuki kierowania ¿yciem prawnem i spo‡ecznem
z martwej litery naukowego traktatu, ani nawet z æwiczebnego prze¿uwania
aktów s„dowych, wyci„gniŒtych z archiwum. M‡ody adept prawa musi siŒ
stykaæ z ¿ywemi konkretnemi przypadkami. Musi widzieæ w nich nieza-
mkniŒt„ perspektywŒ w przysz‡o�æ i jasno u�wiadamiaæ sobie tŒ szerok„ ma-
r¿Œ mo¿liwo�ci, jakie wachlarzem ogromnym �ciel„ siŒ przed tym, kto odpo-
wiedzialnie podejmuje decyzjŒ. Nie mo¿na nikogo nauczyæ modelowania na
gipsach zastyg‡ych, nie mo¿na te¿ nikomu daæ umiejŒtno�ci i rado�ci dzia-
‡ania, nie daj„c mu do r„k ¿ywego tworzywa.

Ale te poradnie niezbŒdne s„ nietylko, jako �rodek dydaktyczny; koniecz-
ne, nieodzowne s„ jako �rodek czy instrument naukowego badania dla profe-
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sora i dla ca‡ego sztabu naukowego, który go otacza, albo raczej: który po-
winien go otaczaæ. I nad nimi maj„ moc ogólne prawa twórczo�ci i ¿ycia.
Kto siŒ z pod nich usi‡uje wy‡amaæ, ten szybko traci poczucie rzeczywisto�ci.
Tem te¿ sk‡onny by‡bym wyt‡umaczyæ, ¿e prawoznawstwo tak ‡atwo wkracza
w dziedzinŒ teratologji intelektualnej. A przecie¿ sztuka prawnicza winna by‡
zgo‡a czem innem, ni¿ magicznem wyczarowywaniem potworów my�lowych.

WdziŒczny jestem niezmiernie dojrza‡em m‡odzie¿y prawniczej, ¿e uzna‡a
znaczenie mojej skromnej i prostej koncepcji i ¿e poradniŒ prawnicz„ wpro-
wadzi‡a na miejsce bardzo poczesne do swego �projektu reformy studjów�.
CieszŒ siŒ serdecznie, ¿e zrozumia‡a intencje, z których wyrastaj„ moje pro-
ste my�li o reformie studjów, i ¿e dzieli ze mn„ gor„ce pragnienie, by zawód
prawnika oblec majestatem wysokiego dostojeæstwa i daæ mu wielk„, z ni-
czem nieporównan„ rado�æ dobrze wykonywanej pracy.

B. Edukacja kliniczna a misja uniwersytecka

Leah Wortham i Catherine Klein (The Catholic University of America
w Waszyngtonie1)
L. Wortham, C. Klein

God‡a uniwersyteckie na ca‡ym �wiecie u¿ywaj„ tych samych s‡ów w roz-
maitych kombinacjach. Mówi„ o poszukiwaniu prawdy, o�wieceniu, propago-
waniu i umacnianiu wiedzy, o spo‡ecznej s‡u¿bie i pogoni za sprawiedliwo�ci„.
Uniwersytety istniej„, aby szerzyæ i promowaæ wiedzŒ, aby wykorzystywaæ
metody nauczania, które student u¿yje w przysz‡o�ci dla w‡asnych celów oraz
dla dobra spo‡eczeæstwa, w którym ¿yje. Uczelnie wy¿sze d„¿„ do czego� wiŒ-
cej ni¿ jedynie przekazanie niezmiennej tre�ci, do czego� wiŒcej ni¿ produkcja
absolwentów bieg‡ych w poszczególnych dziedzinach. Pracownicy naukowi
wykorzystuj„ lata swojej nauki w krytycznej perspektywie przedmiotu, którego
ucz„ i o którym pisz„. Buduj„ i sprawdzaj„ teorie o tym, dlaczego jest tak, jak
jest, jakie konsekwencje p‡yn„ z takiego stanu rzeczy i co mo¿na przewidzieæ
z ró¿nych sposobów dzia‡ania. Ta szeroka i g‡Œboka wiedza pozwala im na za-
prezentowanie studentom poznawczej mapy przedmiotu. Poszukuj„ oni równie¿
kluczowych funkcji, dziŒki którym studenci mog„ nie tylko zastosowaæ, oceniæ
i zakwestionowaæ kolejne koncepcje, ale tak¿e poch‡aniaæ je i zapamiŒtywaæ.

Studenckie poradnie prawne daj„ wydzia‡om prawa efektywn„ mo¿liwo�æ
osi„gniŒcia postawionych sobie celów. Oferuj„ przy tym cenne us‡ugi swoim
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klientom. Jednak pierwotnym uzasadnieniem ich funkcjonowania w ramach
uniwersytetu jest umocnienie celów akademickich: edukacji studentów, posze-
rzania wiedzy przez prowadzenie badaæ oraz s‡u¿by spo‡ecznej w postaci na-
ukowych dociekaæ.

1. Wzmocniona motywacja i korzystanie z programu nauczania

Zapytani o do�wiadczenie zdobyte w poradniach prawnych, studenci na
ca‡ym �wiecie zwykle rozpoczynaj„ wypowied� od s‡ów: �MogŒ w praktyce
zastosowaæ to, czego uczŒ siŒ na zajŒciach. Teraz dopiero rozumiem, co to ozna-
cza i jak jest potrzebne�. Badania naukowe w psychologii i edukacji pozwalaj„ na
rozró¿nienie wielu metod przyswajania wiedzy. Wed‡ug niektórych, uzupe‡nie-
nie teoretycznej wiedzy zdobytej na zajŒciach z praktycznym jej wykorzysta-
niem jest najlepszym sposobem zapamiŒtywania i analizowania pojŒæ oraz
zwi„zków miŒdzy nimi. Nawet dla tych, którzy nie maj„ problemów z przyswa-
janiem wiedzy teoretycznej, wykorzystanie przepisów prawa cywilnego czy
karnego w diagnozowaniu problemu konkretnego klienta � a co za tym idzie,
zaproponowanie rozwi„zania � jest doskona‡„ motywacj„ do dalszej pracy. Pra-
cownicy naukowi uczelni, przy których powsta‡y kliniki, czŒsto podkre�laj„:
�Teraz studenci zadaj„ pytania. I naprawdŒ chc„ zrozumieæ to, czego siŒ ucz„�.

Dla wielu studentów dodatkowym do�wiadczeniem zwi„zanym z prac„
w studenckiej poradni prawnej jest osi„gniŒcie nowego poziomu zaanga¿owania,
po�wiŒcenia i motywacji do nauki i pracy. Okazuje siŒ, ¿e za pomoc„ zdobytej
wiedzy mog„ pomóc innym. Dodatkowo pojawia siŒ g‡Œbsza �wiadomo�æ tego,
w jaki sposób wykorzystaj„ swoje prawnicze wykszta‡cenie w przysz‡o�ci.

W trakcie wyk‡adów studenci mog„ zachowaæ postawŒ biern„. W klinice
ka¿demu przydzielony jest dzienny zakres obowi„zków, a od ich wykonania
uzale¿nione jest dzia‡anie innych.

Praca w poradni prawnej ujawnia tak¿e nowe zwi„zki miŒdzy kolejnymi
aspektami prawa. W trybie nauczania wyk‡adowego studenci organizuj„ zdoby-
wan„ wiedzŒ i sposób my�lenia w poszczególne �szufladki� zajŒæ i egzaminów.
Diagnozowanie problemu, z którym przychodzi klient, i poszukiwanie najlep-
szego rozwi„zania wymagaj„ czŒsto po‡„czenia wiedzy zdobytej w trakcie po-
szczególnych zajŒæ, znalezienia relacji miŒdzy prawem materialnym i proceso-
wym z kilku dziedzin. Gdy klient przychodzi do poradni po poradŒ dotycz„c„
prawa w‡asno�ci, analiza prowadz„cego sprawŒ niejednokrotnie wymagaæ bŒ-
dzie spojrzenia na problem z perspektywy np. prawa administracyjnego. Pra-
cuj„cy w poradni student wychodzi poza podstawow„ kategoryzacjŒ problemu
opisywanego przez klienta i dostrzega inne zwi„zane z nim aspekty prawne.
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2. Tematyka uzupe‡niaj„ca program nauczania

Owocna dzia‡alno�æ w poradni polega nie tylko na wykorzystaniu meryto-
rycznej wiedzy i zdolno�ci badawczych zdobytych podczas zajŒæ programo-
wych na wydziale prawa. Studenci poradni musz„ zdobyæ dodatkowe umiejŒt-
no�ci wykraczaj„ce poza program nauczania wiŒkszo�ci wydzia‡ów prawa na
�wiecie. Pracuj„c w poradni, powinni wiedzieæ, jak prawid‡owo i efektywnie
przeprowadziæ rozmowŒ z klientem. Niektóre kliniki dzia‡aj„ce w Europie
�rodkowej i by‡ym Zwi„zku Radzieckim decyduj„ siŒ na wspó‡pracŒ z innymi
wydzia‡ami uniwersytetów w ramach interdyscyplinarnych zajŒæ pozwalaj„cych
na zdobycie wiedzy niezbŒdnej do pracy z klientem.

Studenci pracuj„cy w poradni poznaj„ tak¿e inne sposoby pisania opinii
prawnych, ucz„ siŒ efektywnego pisania do ró¿nych odbiorców. W jednej tylko
sprawie prowadz„cy mo¿e zmierzyæ siŒ z napisaniem opinii w jŒzyku zrozu-
mia‡ym dla niebieg‡ego w prawie klienta, z napisaniem w przekonuj„cy sposób
pisma do strony przeciwnej, ze sporz„dzeniem wersji formalnego przedstawie-
nia sprawy do s„du (w sposób przekonuj„cy, przestrzegaj„c przy tym wymo-
gów formalnych) oraz z przygotowaniem ugody rzetelnie okre�laj„cej zasady
porozumienia przyjŒtego przez klienta i stronŒ przeciwn„.

�wiadczenie pomocy prawnej w poradni polega na integrowaniu faktów
i prawa w ka¿dej przyjmowanej sprawie, tak aby by‡a ona logiczna i przeko-
nuj„ca dla instytucji, która jest w stanie pomóc konkretnej osobie. Studenci
musz„ rozwa¿yæ znaczenie faktów i prawa oraz znale�æ �rodki i mo¿liwo�ci
wzmocnienia pozycji klienta. Musz„ nauczyæ siŒ my�leæ nie tylko jak sŒdzia
oceniaj„cy prawo. Powinni tak¿e przekonuj„co pisaæ i mówiæ o prawie oraz
jego zastosowaniu w poszczególnych sytuacjach.

Udzielaj„cy porady powinien znaæ specyfikŒ pracy z klientem, która po-
zwoli na okre�lenie przedmiotu sprawy, analizŒ prawdopodobieæstwa pomy�l-
nego rozwi„zania i poinformowanie klienta o mo¿liwych trybach postŒpowa-
nia. SiŒgaj„c poza podejmowane po kolei dzia‡ania, studenci ucz„ siŒ postrze-
gania ostatecznego celu klienta, okre�lania strategii, dostrzegania przeszkód na
drodze do sukcesu oraz ustalania terminów, w których praca musi byæ wykonana.

Student prowadz„cy sprawŒ poznaje mechanizm pracy z klientem. Uczy siŒ
przypisywania okre�lonym celom klienta (w zale¿no�ci od tego, czy s„ to np.
negocjacje, czy sprawa s„dowa) odpowiedniej ilo�ci czasu, wysi‡ku i standar-
dów. Uczy siŒ takiego dzia‡ania i takiej organizacji, które z jednej strony bŒd„
niezbŒdne do rzetelnego wykonania zadania, a z drugiej � najefektywniejsze
z punktu widzenia potrzeb klienta. CzŒsto trudno jest odpowiedzieæ na pytanie,
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czy brn„æ dalej w badaniach stanu faktycznego i prawnego, czy te¿ stwierdziæ:
�Stop, to ju¿ wszystko, kolej na nastŒpny krok�.

Reprezentowanie klientów wi„¿e siŒ oczywi�cie z odpowiedzialno�ci„ za-
wodow„. Do jakiego stopnia gwarantowana jest poufno�æ? Jakie warunki
musz„ byæ spe‡nione dla wype‡nienia zobowi„zaæ tajemnicy? Jaka procedura
powinna byæ przyjŒta, aby nie nast„pi‡ niepo¿„dany konflikt interesów? Co po-
winien zrobiæ student, je�li klient, którego reprezentuje, chce podj„æ dzia‡ania
niekorzystne dla swojej sprawy lub sprawy innej osoby? Bibliografia do‡„czona
do niniejszego rozdzia‡u zawiera pozycjŒ L. Wortham opublikowan„ w �Klini-
ce� � czasopi�mie Uniwersytetu Jagielloæskiego, traktuj„c„ o potrzebie i korzy-
�ciach p‡yn„cych z uczenia odpowiedzialno�ci zawodowej w studenckich po-
radniach prawnych1. Realia praktyki wymagaj„ od studentów stosowania tych
regu‡ w kontek�cie etyki prawniczej, istotnej dziedziny nauki w Stanach Zjed-
noczonych i innych paæstwach.

3. Nauka przez wspó‡pracŒ

UmiejŒtno�æ wspó‡pracy z innymi studentami, wyk‡adowcami i praktykami
(je�li pracuj„ oni w klinice) i pogodzenie tego z aktywn„ form„ nauki i uzu-
pe‡nianiem programu innymi zajŒciami jest jednym z wyzwaæ, przed jakim
staj„ studenci poradni prawnych. W 2001 r. na £otwie odby‡y siŒ warsztaty kli-
niczne adresowane do nauczycieli i studentów ostatnich lat studiów. W ankie-
cie oceniaj„cej wysok„ notŒ otrzyma‡y zajŒcia w ma‡ych grupach, których
uczestnicy wykonywali powierzone zadania i uczyli siŒ od siebie nawzajem.
Jeden z nich napisa‡: �Ludzie w tym regionie �wiata s„ bardzo konkurencyjni,
potrzebuj„ nieustannych dowodów w‡asnej warto�ci. Praca w grupie pozwoli‡a
to przezwyciŒ¿yæ. Obserwowali�my, jak bardzo motywuj„ce mo¿e byæ zwyk‡e
stwierdzenie «doskona‡a robota» bez dodatkowej oceny ani dowodu uznania�.
W wielu klinikach studenci pracuj„ w parach, anga¿uj„c siŒ w ten sposób we
wspó‡pracŒ oraz zdrowe wspó‡zawodnictwo. Zdaj„ sobie sprawŒ, ¿e uczyæ
mog„ siŒ równie¿ od siebie nawzajem.

Opiekunowie pracuj„cy w poradniach doceniaj„ indywidualny kontakt ze
studentem, mo¿liwo�æ pracy ramiŒ w ramiŒ i mo¿liwo�æ obserwacji procesu
nauczania. Takich do�wiadczeæ nie zapewniaj„ zajŒcia w du¿ych grupach czy
wyk‡ady. W niektórych klinikach opiekunami pierwszej linii s„ studenci ostat-
nich lat studiów. Pomaga to w organizacji pracy samej poradni, ale tak¿e poka-
zuje takiemu opiekunowi, jak du¿o mo¿na siŒ nauczyæ, ucz„c.
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4. Okno na funkcjonowanie systemu prawa

Kraje Europy �rodkowej s„ obecnie na etapie dynamicznej transformacji
spowodowanej m.in. dramatycznymi zmianami politycznymi, si‡ami ekono-
micznymi, globalizacj„, przyst„pieniem do Unii Europejskiej. Na pocz„tku lat
90. XX w. wiele porz„dków prawnych zosta‡o odsuniŒtych, a spo‡eczeæstwa
wci„¿ zmagaj„ siŒ z pytaniem, jakie systemy powinny zaj„æ miejsce starych.
Poradnie prawne oferuj„ pewne wsparcie spo‡eczeæstwom w fazie przemian.

Kliniki mianowicie otwieraj„ okno na funkcjonowanie systemu prawa dla
tych grup spo‡ecznych, które w innym wypadku nie mog‡yby staæ siŒ czŒ�ci„
tego do�wiadczalnego procesu � ludzi biednych, samotnych matek walcz„cych
o wychowanie dzieci, niepe‡nosprawnych, mniejszo�ci etnicznych, uchod�ców,
ludzi starszych staraj„cych siŒ utrzymaæ z niewystarczaj„cej renty czy emerytu-
ry itd. Systemy prawne na ca‡ym �wiecie wydaj„ siŒ przywi„zywaæ mniejsz„
wagŒ do problemów biednych i pokrzywdzonych ludzi, a w‡a�nie tacy maj„
zwykle utrudniony dostŒp do znakomicie wykszta‡conych prawników, którzy
mogliby wywieraæ presjŒ i walczyæ o poprawŒ systemu. DziŒki pracy w porad-
ni studenci i nauczyciele obserwuj„ codzienne ¿ycie ludzi zepchniŒtych na mar-
gines spo‡eczeæstwa. Widz„, jak prawo wp‡ywa na ich ¿ycie i jak potrafi lub nie
potrafi im s‡u¿yæ. Swoje do�wiadczenia zwi„zane z prac„ w poradni profesoro-
wie opisuj„ w publikacjach. Studenci w pracy ze swoimi klientami, ich proble-
mami i rozwi„zaniami prawnymi poszukuj„ tematów prac magisterskich, a po-
tem tak¿e doktorskich.

Now„ perspektywŒ otwieraj„ kliniki we wszystkich paæstwach, ale to w paæ-
stwach rzymskiego systemu prawa istnieje dodatkowy wa¿ny wymiar tego me-
chanizmu. W krajach tych, w porównaniu z USA, uniwersytety odgrywaj„ wiŒ-
ksz„ rolŒ w kszta‡towaniu i rozwoju prawa. Wynika to m.in. z ró¿nych struktur
s„downictwa oraz wyroków s„dowych jako �róde‡ prawa. W Stanach Zjedno-
czonych praca naukowa mo¿e byæ cytowana przez sŒdziego przy interpretacji
przepisów, wyja�nianiu zasad prawa powszechnego czy ocenianiu pytania kon-
stytucyjnego, ale to decyzja sŒdziów apelacyjnych ma moc wi„¿„c„ i nad-
rzŒdn„. Z drugiej strony, komentarze autorstwa profesorów prawa cywilnego
stanowi„ integraln„ czŒ�æ oceny oraz wyk‡adni kodeksów. Ci sami profesoro-
wie w krajach o rzymskiej tradycji prawa zasiadaj„ czŒsto w parlamentarnych
i rz„dowych komisjach i piastuj„ stanowiska w s„dach wy¿szych instancji czy
konstytucyjnych. WiŒksza �wiadomo�æ oddzia‡ywania prawa na ludzi ubogich
stwarza dodatkowy wymiar dla ich badaæ. CzŒsto znajduj„ siŒ oni na pozycjach
pozwalaj„cych na wymierne dla spo‡eczeæstwa dzia‡anie, a nie jedynie do-
�wiadczenie akademickie.
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5. Specyficzna zdolno�æ uniwersytetu do zapewnienia krytycznego
spojrzenia na praktykowanie prawa oraz lepszego przygotowania

do wykonywania zawodu prawnika

Zawarto�æ edukacyjna oraz jako�æ aplikacji odbywanych po skoæczeniu
prawa nie jest jednakowa we wszystkich paæstwach. Nawet je�li wystarczaj„ce
�rodki po�wiŒca siŒ na aplikacji umiejŒtno�ciom praktycznym, procedurze
i etyce prawa, trudno o krytyczne spojrzenie praktyków na otaczaj„c„ ich co-
dzienn„ rzeczywisto�æ.

WiŒkszo�æ programów nauczania praktyków opiera siŒ na filozofii: �Tak to
siŒ u nas robi�. Rzadziej pojawia siŒ pytanie: �Jakie s„ konsekwencje takiego,
a nie innego dzia‡ania dla specyficznych klientów, grup klientów, wymiaru
sprawiedliwo�ci i samych prawników?�. Nie ulega w„tpliwo�ci, i¿ prawnicy
zastanawiaj„ siŒ czasem: �Jak mo¿na zrobiæ to lepiej?�. Niestety, obowi„zki
dnia codziennego oraz konieczno�æ zapewnienia minimum dzia‡alno�ci apli-
kantów nie pozostawiaj„ czasu na zg‡Œbianie tych pytaæ. Funkcjonowanie po-
radni w ramach uniwersytetu pozwala na krytyczne i zdystansowane my�lenie
o praktykowaniu prawa i o samym prawie. Praktycy s„ czŒsto zaanga¿owani
w codziennie obowi„zki poradni. Stwarza to niepowtarzaln„ trójwymiarow„
perspektywŒ � adwokata z wieloletnim do�wiadczeniem praktycznym, wyk‡a-
dowcy, który po�wiŒci‡ lata teorii prawa i wymiaru sprawiedliwo�ci, oraz stu-
denta oferuj„cego �wie¿e spojrzenie na ten proces.

Uniwersytet za po�rednictwem poradni prawnej oferuje przydatne uzu-
pe‡nienie systemu podyplomowych aplikacji. Zmusza bowiem zarówno studen-
tów, jak i wyk‡adowców do rozwa¿aæ o �teorii praktyki� i tre�ci samego prawa.
W Stanach Zjednoczonych (a coraz czŒ�ciej tak¿e w innych krajach) praktyko-
waniu prawa po�wiŒcona jest znakomita czŒ�æ literatury naukowej obejmuj„ca
empiryczne, filozoficzne i normatywne pytania dotycz„ce zawodu prawnika,
jego roli w spo‡eczeæstwie i wszelkich konsekwencji jego dzia‡alno�ci.

Zwrot w stronŒ spo‡eczeæstw rynkowych, wra¿liwych na prawa jednostki,
przynosi zapotrzebowanie na ludzi z wykszta‡ceniem prawniczym. Liczba
praktykuj„cych prawników przypadaj„ca na mieszkaæca kraju jest w krajach
Europy �rodkowej i Wschodniej znacznie mniejsza w porównaniu ze standar-
dami demokracji zachodnich. System aplikacji nie zaspokaja potrzeby uzu-
pe‡niaj„cego przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu adwokata
czy radcy prawnego. Programy klinicznego nauczania prawa stanowi„ dosko-
na‡e wprowadzenie do praktyki. W Europie �rodkowej i Wschodniej funkcjo-
nuje ju¿ sporo ró¿nych modeli organizacyjnych poradni prawnych przejŒtych
z zagranicy i zaadaptowanych do w‡asnych warunków. Partnerstwo prawników-
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-praktyków, organizacji pozarz„dowych oraz administracji rz„dowej z uniwer-
sytetami powinno kontynuowaæ rozwój ró¿norodnych modeli kszta‡cenia kli-
nicznego w taki sposób, aby praktycy i wyk‡adowcy mogli wybraæ najefektyw-
niejszy sposób wspó‡edukowania m‡odych prawników spe‡niaj„cych wysokie
standardy w praktyce i zachowaniu etycznym.

S‡yszymy czasem, ¿e kliniki uzupe‡niaj„ wiedzŒ zdobyt„ na zajŒciach teore-
tycznych elementami praktyki prawniczej. Pojmujemy edukacjŒ kliniczn„ jako
integracjŒ teorii z praktyk„. Kliniczny proces nauczania zmusza nauczyciela do
wydobycia z codziennej praktyki prawniczej tych elementów jako�ciowych
i etycznych, które student powinien g‡Œbiej przeanalizowaæ. Jako przyk‡ad
pos‡u¿yæ mo¿e czŒ�æ literatury akademickiej, tworzonej zarówno przez nauczy-
cieli wyk‡adowców, jak i nauczycieli poradni prawnych. Dotyczy ona sposo-
bów udzielania porad klientowi � czy, na ile i w jaki sposób w‡asny system
warto�ci prawnika oraz ocena interesu innych powinny byæ w‡„czone w rozmo-
wŒ dotycz„c„ celów klienta. Literatura ta z jednej strony obejmuje pozycje
z zakresu psychologii, filozofii, polityki oraz kultury, z drugiej za� dotyczy re-
gulacji prawnych w dziedzinie relacji powierniczych, potencjalnej odpowiedzial-
no�ci prawnika za dzia‡anie swojego klienta oraz sytuacji, w których prawnik
staje siŒ doradc„ i wspó‡sprawc„ kryminalnego lub oszukaæczego czynu.

6. Rozwa¿anie o warto�ciach, prawoznawstwie, misji prawnika
i uczelni

W podsumowaniu chcemy zwróciæ uwagŒ, ¿e praca w klinice zmusza stu-
denta do dok‡adniejszych przemy�leæ na temat przysz‡ej kariery zawodowej.
Obserwuje on bowiem si‡Œ prawa, ale jednocze�nie stawia czo‡o ograniczeniom
tego, co prawo mo¿e czy nawet powinno zdzia‡aæ w konkretnych sytuacjach.
Programy nauczania w paæstwach systemu prawa rzymskiego w przedmioty
materialne wplataj„ zajŒcia z filozofii i teorii prawa. Do�wiadczenie kliniczne
konkretyzuje te zagadnienia, które mog„ wydawaæ siŒ zupe‡nie abstrakcyjne.
Co wiŒcej, podkre�la znaczenie warto�ci jednostki, funkcji prawa w spo‡eczeæ-
stwie oraz wskazuje na ró¿norodno�æ postrzegania prawa.

Edukacja kliniczna skupia siŒ wokó‡ pytaæ przecinaj„cych ró¿ne systemy
prawa, pytaæ pedagogicznych, etycznych oraz zagadnieæ zwi„zanych z rol„
prawnika w przemianach spo‡ecznych. Dziedziny, w których pracuj„ studenci,
przekraczaj„ czasem granice jednego paæstwa. Nale¿„ do nich sprawy uchod�-
ców, handlu dzieæmi i kobietami, miŒdzynarodowa ochrona praw cz‡owieka.
Sytuacje takie stwarzaj„ mo¿liwo�æ miŒdzynarodowej wspó‡pracy klinicznej.
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Wymiana do�wiadczeæ miŒdzy poradniami jest dodatkowym atutem i mobiliza-
cj„ do pracy studenta i opiekuna. Niezale¿nie od ró¿nic w systemach prawnych
i uniwersyteckich wymiana taka zwykle ukazuje zaskakuj„ce podobieæstwa
problemów, z którymi borykaj„ siŒ poradnie na ca‡ym �wiecie. Obserwowanie
innych studentów i opiekunów w pracy klinicznej jest doskona‡ym bod�cem
dla dalszej kreatywno�ci.

Poradnie prawne oferuj„ studentom, nauczycielom, czasem we wspó‡pracy
z praktykami, cenn„ warto�æ. Pozwalaj„ bowiem na urzeczywistnienie d„¿eæ
okre�lonych w misji uniwersytetu, d„¿eæ, których symbole widniej„ na uniwer-
syteckich god‡ach.
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Rozdzia‡ II. Rozwój prawniczej edukacji
klinicznej: perspektywa globalna � do�wiadczenia

zagraniczne, historia uniwersyteckich poradni
prawnych

Edwin Rekosh (Public Interest Law Initiative, Uniwersytet Columbia1)
E. Rekosh

A. Pocz„tki edukacji klinicznej w Europie �rodkowej

W marcu 1998 r., uczestnicz„c w regionalnej konferencji organizowanej
przez Constitutional and Legal Policy Institute przy Open Society Institute
w Budapeszcie, mia‡em okazjŒ wyg‡oszenia wyk‡adu �Szanse prawniczej edu-
kacji klinicznej w Europie �rodkowej i Wschodniej�2. Moje uwagi przyjŒto
z zainteresowaniem, ale równie¿ ze spor„ doz„ sceptycyzmu. Wci„¿ pamiŒtam
krytyczny komentarz, jakim pani dziekan jednego ze wschodnioeuropejskich
wydzia‡ów prawa obdarzy‡a mnie natychmiast po moim wyst„pieniu. Poinfor-
mowa‡a mnie, ¿e prawnicza edukacja kliniczna mo¿e byæ zasadna, a nawet po-
trzebna w Stanach Zjednoczonych, ale w jej kraju nie ma ona racji bytu ze
wzglŒdu na istnienie obowi„zkowych praktycznych kursów oferowanych wszyst-
kim studentom. Pani dziekan sta‡a siŒ pó�niej jednym z najg‡o�niejszych zwo-
lenników edukacji klinicznej w Europie �rodkowowschodniej3.

Wiosn„ 1998 r. kliniczna edukacja prawnicza, przynajmniej w swojej domi-
nuj„cej formie, w której studenci pomagaj„ prawdziwym klientom w rozwi„za-
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niu problemu prawnego, by‡a praktycznie nieznan„ metod„ nauczania na wy-
dzia‡ach prawa uniwersytetów Europy �rodkowowschodniej1. Wyj„tkiem by‡a
Polska, w której na Uniwersytecie Jagielloæskim w Krakowie dzia‡a‡a nowo
otwarta poradnia prawna ju¿ udzielaj„c„ wsparcia klientom, a druga kszta‡to-
wa‡a siŒ w‡a�nie na Uniwersytecie Warszawskim2. W po‡owie lat 90. XX w.
fiaskiem zakoæczy‡a siŒ próba za‡o¿enia poradni prawnej na Uniwersytecie Pa-
lacky�ego w O‡omuæcu w Republice Czeskiej3.
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1 Ten model znany jest w Stanach Zjednoczonych pod nieco dziwn„ nazw„ �klinika ¿ywego
klienta�. Chocia¿ na pocz„tku 1998 r. pomys‡ ten nie by‡ szeroko znany w Europie �rodkowej, to
w latach 1996�1998 pojawi‡y siŒ pierwsze próby wprowadzenia takiej metody nauki. Konferencja
w Budapeszcie opiera‡a siŒ na wielu wcze�niejszych dyskusjach, które mia‡y miejsce na ró¿nych fo-
rach, m.in. Sympozjum Prawa Interesu Publicznego w Europie Wschodniej i Rosji sponsorowanym
przez FundacjŒ Forda oraz Constitutional and Legal Policy Institute, odbywaj„cym siŒ w Durbanie
(RPA) w dniach 29.6�8.7.1997 r. Sympozjum przedstawi‡o uczestnikom po‡udniowoafrykaæskie
rozwi„zania prawa interesu publicznego, w tym edukacjŒ kliniczn„: �Uczestnicy warsztatów do-
strzegli istotne znaczenie wprowadzenia przedmiotu klinicznego nauczania prawa (z kredytem aka-
demickim) do programów nauczania. Przedmiot taki powinien byæ poprzedzony kursem wprowa-
dzaj„cym dotycz„cym pomocy prawnej, a nastŒpnie prowadzony w ramach zajŒæ i konsultacji ze
studentami na podstawie indywidualnych problemów prawnych�. Raport z Sympozjum, Public In-
terest Law Initiative, Columbia Law School 1997, s. 32�34. Koncepcja prawniczej edukacji klinicz-
nej zosta‡a przedstawiona na wcze�niejszym Sympozjum Prawa Interesu Publicznego w Europie
Wschodniej i Rosji, które odby‡o siŒ w Oksfordzie w dniach 15�20.7.1996 r. Zob.: Raport, Sym-
pozjum Prawa Interesu Publicznego w Europie Wschodniej i Rosji, wrzesieæ 1996. Pierwsza pu-
bliczna debata na temat edukacji klinicznej w Polsce odby‡a siŒ na konferencji zorganizowanej
przez polskie Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) i Uniwersytet Jagielloæski
przy wsparciu Konsulatu Stanów Zjednoczonych oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw
Cz‡owieka Organizacji Rozwoju i Wspó‡pracy w Europie w grudniu 1996 r. Dodatkowo, mniej
wiŒcej w tym samym czasie, Inicjatywa Prawna Centralnej i Wschodniej Europy (Central and East
European Law Initiative � CEELI) przy Amerykaæskim Stowarzyszeniu Prawników (American Bar
Association � ABA) podejmowa‡a wiele dzia‡aæ promuj„cych edukacjŒ kliniczn„, m.in. wizytŒ stu-
dyjn„ rosyjskich profesorów prawa w 1997 r. i konferencjŒ regionaln„ w Chorwacji w 1998 r.
Pocz„tkowy nacisk k‡ad‡a jednak CEELI na interaktywne metody nauczania w edukacji klinicznej,
a nie na poradŒ i wsparcie oferowane klientom poradni prawnych.

2 Program kliniczny na Uniwersytecie Jagielloæskim zacz„‡ funkcjonowaæ jesieni„ 1997 r.;
Uniwersytet Warszawski rozpocz„‡ swój program w 1998 roku; punkt pomocy podatkowej, który
szybko przekszta‡ci‡ siŒ w wiŒkszy program, rozpocz„‡ swoj„ dzia‡alno�æ na Uniwersytecie w Bia-
‡ymstoku w 1997 r. Korespondencja z I. Kra�nick„ z Uniwersytetu w Bia‡ymstoku, 23.2.2004 r.

3 Fundacja Forda przyzna‡a grant Uniwersytetowi Palacky’ego przez Wydzia‡ Prawa Uniwersy-
tetu Hofstra, który udzieli‡ wsparcia technicznego w latach 1995�1997. Korespondencja ze S. Krie-
gerem z Uniwersytetu Hofstra, 16.3.2004 r. Autor konsultowa‡ poradniŒ prawn„ na Uniwersytecie
Palacky’ego w 1996 r., kiedy koæczy‡y siŒ fundusze z Fundacji Forda. Do wcze�niejszych projek-
tów klinicznych nale¿„ tak¿e poradnia prawna na rosyjskim Paæstwowym Uniwersytecie w Pietro-
zawodsku dzia‡aj„ca od 1996 r. z pomoc„ Uniwersytetu w Vermont oraz program symulacyjny po-
radni prawnej na Uniwersytecie w Skopie zainaugurowany w po‡owie lat 90. XX w. przy wsparciu
CEELI. Klinika w Skopie z pocz„tkiem 1999 r. i wsparciem Fundacji Sorosa rozpoczŒ‡a pracŒ
z klientami.



Od tego czasu programy prawniczej edukacji klinicznej zaczŒ‡y powstawaæ
szybko na ponad 30 wydzia‡ach prawa w Europie �rodkowowschodniej, a licz-
ba ta wzro�nie, z uwzglŒdnieniem poradni w Rosji i na Ukrainie.

Powodów takiego zainteresowania programem klinicznym w regionie jest
wiele, a jeden z nich zwi„zany jest z faktem, ¿e wydzia‡y prawa w Europie
�rodkowowschodniej funkcjonuj„ w okresie prze‡omowym. Liczba kandyda-
tów chŒtnych do studiowania prawa z ka¿dym rokiem gwa‡townie ro�nie. Sytu-
acja taka wskazuje na rozwój wydzia‡ów prawa, ale oznacza równie¿ presjŒ na
przyjŒcie wiŒkszej liczby studentów, w konsekwencji wywieraj„c ogromny
wp‡yw na funkcjonuj„cy system aplikacji. Nie tylko wiŒc niewielu absolwen-
tów wydzia‡u prawa mo¿e staæ siŒ praktykuj„cymi prawnikami, ale wiŒkszo�æ
studentów prawa ma niewiele wspólnego z praktyczn„ stron„ edukacji, ich
praktyczne do�wiadczenie, je�li istnieje, sprowadzone jest do minimalnego pro
forma.

Kolejnym bod�cem do rozwoju poradni prawnych jest wszechobecna po-
trzeba pomocy prawnej tym, których na profesjonaln„ pomoc nie staæ. Chocia¿,
zgodnie z prawem wewnŒtrznym poszczególnych paæstw, studenci w porówna-
niu z prawnikami niewiele mog„, wci„¿ jednak ich dzia‡alno�æ wychodzi na-
przeciw wielu potrzebom prawnym spo‡eczeæstwa. Studenci udzielaj„ informa-
cji prawnej, wyja�niaj„ indywidualne problemy prawne, badaj„ je, doradzaj„
rozwi„zanie, a czasem reprezentuj„ tak¿e klientów przed organami np. admini-
stracji. Z tego w‡a�nie powodu sponsorzy, tacy jak Fundacja Forda czy Fun-
dacja Sorosa, zdecydowali siŒ udzieliæ wsparcia programowi poradni prawnych
w Europie �rodkowowschodniej.

Edukacja kliniczna zachŒca do krytycznego my�lenia, rozwoju umiejŒtno�ci
analitycznych, poniewa¿ studenci staj„ przed zadaniem rozwi„zania problemu
opartego na prawdziwych zdarzeniach. Jest to bardzo atrakcyjny aspekt takiej
dzia‡alno�ci i nauki. W szczególnej sytuacji znajduj„ siŒ paæstwa bŒd„ce
w okresie gwa‡townej transformacji (tak jak obecnie te w Europie �rodkowej).
UmiejŒtno�ci analityczne s„ dla prawnika umiejŒtno�ciami kluczowymi, nie-
zbŒdnymi do pracy w zmieniaj„cym siŒ �rodowisku prawnym. Tak samo wa¿ne
s„ one z punktu widzenia celu naukowego identyfikowania luk wystŒpuj„cych
miŒdzy teori„ a praktyk„ prawa.

Z tych i innych powodów program edukacji klinicznej okaza‡ siŒ atrakcyj-
ny dla pewnej liczby profesorów i dziekanów wydzia‡ów prawa oraz niezwykle
ciekawy dla znacznie wiŒkszej grupy studentów zachwyconych do�wiadcze-
niem, jakie niesie za sob„ pomoc w rozwi„zaniu problemu prawnego konkret-
nej osoby.
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B. �ród‡a ruchu klinicznego w systemie wy¿szej edukacji
prawniczej1

Edukacja kliniczna powsta‡a na bazie do�wiadczenia wyra�nie wskazu-
j„cego na brak w tradycyjnym systemie edukacji miejsca na zajŒcia wyposa-
¿aj„ce przysz‡ych prawników w niezbŒdne umiejŒtno�ci praktycznego stosowa-
nia prawa. Koncepcja poradni prawnych przy wydzia‡ach prawa by‡a przed-
miotem dyskusji na ‡amach periodyków naukowych na pocz„tku XX w. jako
prawniczy wariant nauczania klinicznego stosowanego na akademiach medycz-
nych. Od samego pocz„tku idea ta cieszy‡a siŒ miŒdzynarodowym wsparciem
z silnymi korzeniami w Europie. Rosyjski naukowiec A. Lyublinsky pisa‡ o kli-
nicznej edukacji prawniczej w 1901 r., cytuj„c artyku‡ z niemieckiego periody-
ku2. Mniej wiŒcej w tym samym czasie w polskiej publikacji naukowej opubli-
kowano artyku‡ na ten temat3. W. Rowe jest autorem artyku‡u pochodz„cego
z 1917 r. opartego na notatce, któr„ sporz„dzi‡ kilka lat wcze�niej dla Uniwer-
sytetu Columbia i stanu Nowy Jork, ponaglaj„c do utworzenia uniwersyteckiej
poradni prawnej w Nowym Jorku4. Model, który mia‡ na my�li, powsta‡ na ba-
zie duæskiego programu pomocy prawnej ustanowionego przy wspó‡pracy z Uni-
wersytetem w Kopenhadze5.

Autorzy wszystkich wy¿ej wymienionych prac odwo‡ywali siŒ do tradycji
profesji medycznej, w której studenci szkoleni s„ w klinikach prowadzonych
przez szko‡y, nios„c pomoc konkretnym pacjentom pod nadzorem do�wiadczo-
nych profesorów medycyny. Propozycja wprowadzenia komponentu kliniczne-
go do nauczania prawa nie mia‡a na celu zast„pienia systemu ju¿ istniej„cych
w wielu krajach aplikacji, w ramach których studenci pracuj„ poza szko‡„ pod
nadzorem do�wiadczonych prawników. By‡a to raczej propozycja nowego typu
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1 O pocz„tkach ruchu klinicznego zob. tak¿e ni¿ej, s. 212.
2 A. Lyublinsky, About Legal Clinics, Journal of Ministry of Justice (Rosja), styczeæ 1901,

s. 175�181.
3 Fakt ten ujawni‡ prof. dr hab. A. Ratajczak, uczestnik konferencji �Reforma edukacji prawni-

czej: Rozwój idei studenckich poradni prawnych� zorganizowanej przez polsk„ grupŒ Europejskie-
go Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) w Szczecinie, 8.5.1998 r.

4 W. V. Rowe, Legal Clinics and Better Trained Lawyers � A Necessity, 11 Illinois Law Review
591 (1917). Rowe zd„¿y‡ do tego czasu przekonaæ Stowarzyszenie Prawników Stanu Nowy Jork do
przyjŒcia rozporz„dzenia w 1916 r., w którym stwierdzono: �Ka¿dy wydzia‡ prawa powinien uznaæ
powa¿n„ pracŒ poradnian„, wykonywan„ poprzez �rodowiska pomocy prawnej oraz inne organy, za
czŒ�æ swojego programu nauczania na pe‡nych prawach przedmiotu�, Rowe, op. cit., s. 595.

5 Ibidem, Rowe w znacznej czŒ�ci opar‡ swoj„ propozycjŒ na modelu opisanym przez by‡ego
przewodnicz„cego Amerykaæskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej po jego wizycie w Kopenha-
dze. A. v. Briesen, The Copenhagen Legal Aid Society 5 The Legal Aid Review 4, s. 25 (1907).



edukacji prawniczej oferuj„cej studentom kontakt z realn„ praktyk„ prawnicz„,
kontekstem, w którym rozwija siŒ prawo w strukturalnym laboratorium eduka-
cji prawniczej, zapewniaj„cej pedagogicznie efektywniejsze wprowadzenie do
wykonywania zawodu1.

Najszybciej i w najszerszym stopniu edukacja kliniczna rozwinŒ‡a siŒ w Sta-
nach Zjednoczonych. Chocia¿ niektóre amerykaæskie poradnie prawne rozpo-
czŒ‡y swoj„ dzia‡alno�æ w pierwszej po‡owie XX w., to na szersz„ skalŒ idea
klinicznego nauczania prawa trafi‡a do amerykaæskich szkó‡ dopiero w latach
60.2. Jednym z powodów rozwoju idei klinicznej w‡a�nie w tym okresie by‡a
rosn„ca �wiadomo�æ wspó‡czesnych problemów spo‡ecznych: praw obywatel-
skich, sprzeciwu wobec wojny w Wietnamie oraz programów politycznych
skierowanych przeciwko ubóstwu. Studenci prawa domagali siŒ odpowiedniej
do potrzeb spo‡ecznych edukacji prawniczej, takiej, która pozwala‡aby im
wyj�æ naprzeciw potrzebom ludzi ubogich3. Fundacja Forda szybko dostrzeg‡a
warto�æ edukacji klinicznej i rozpoczŒ‡a finansowanie poradni prawnych ju¿
w 1959 r., instytucjonalizuj„c swoje wsparcie w 1965 r. przez uruchomienie in-
stytucji grantodawczej w postaci Rady ds. Edukacji Klinicznej i Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej (Council on Legal Education and Professional Responsibility
� CLERP). Kiedy w 1978 r. CLERP zakoæczy‡a swoj„ dzia‡alno�æ, rz„d USA
podj„‡ � funkcjonuj„ce do 1997 r. � finansowanie poradni prawnych przez
przyznawanie dotacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji4. Granty
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1 Aplikacja by‡a warunkiem wstŒpnym do wykonywania zawodów prawniczych w Stanach
Zjednoczonych w pierwszych dekadach XX w. Co ciekawe, stanowe stowarzyszenia prawników
nie wymaga‡y ukoæczenia szko‡y prawa jako warunku praktykowania a¿ do 1930 r.; por. L. G. Hol-
land, Invading the Ivory Tower: The History of Clinical Education at Yale School, 49 Journal of Le-
gal Education 504 (1999), s. 506. Wci„¿ jednak Rowe uzasadnia potrzebŒ edukacji klinicznej,
wskazuj„c na braki w systemie aplikacji bŒd„cej czŒ�ci„ wspó‡cze�nie rozwijaj„cej siŒ profesji
prawnej. Rowe spekulowa‡, ¿e zalety edukacji klinicznej mog„ staæ siŒ podstaw„ do rozszerzenia
wymagaæ aplikacji w stanie Nowy Jork z jednego roku do 18 miesiŒcy lub dwóch lat, daj„c przed-
miotowi klinicznemu równy kredyt, Rove, op. cit.

2 Sze�ciotygodniowy przedmiot kliniczny zosta‡ zainicjowany przez J. Bradway�a w 1928 r. na
Uniwersytecie Po‡udniowej Karoliny. Kiedy Bradway przeniós‡ siŒ na Duke University, w 1931 r.
stworzy‡ tam pierwsz„ pe‡noprawn„ poradniŒ uniwersyteck„. Druga powsta‡a na wydziale prawa
Uniwersytetu w Tennessee w 1947 r. Zob.: M. M. Barry, J. C. Dubin i P. A. Joy, Clinical Education
for This Millenium: The Third Wale, 7 Clinical Law Review 1 (2000), s. 8 � cyt. z ró¿nych �róde‡.
Rowe powo‡uje siŒ w swoim artykule z 1917 r. na wcze�niejsze do�wiadczenia, oparte jednak na
dobrowolnej dzia‡alno�ci studentów, Rowe, op. cit., s. 591. W koæcu lat 50. XX w., 35 amerykaæ-
skich wydzia‡ów prawa oferowa‡o programy kliniczne, z czego 13 dzia‡a‡o na uniwersytetach,
w 15 studenci otrzymywali kredyt akademicki za swoj„ dzia‡alno�æ, a w 5 opiekunowie otrzymy-
wali kredyt akademicki za zajŒcia prowadzone w ramach poradni; AALS Proceedings 121, s. 121
(1995), cyt. za: Barry i in., op. cit., s. 10.

3 Barry i in., op. cit., s. 12�14.
4 Ibidem, s. 19.



CLERP, a pó�niej resortu edukacji pozwoli‡y na znakomite prosperowanie kli-
nik i kiedy wydzia‡y prawa, studenci i administracja dostrzeg‡y zalety edukacji
klinicznej, finansowanie dzia‡alno�ci klinik zosta‡o umieszczone w bud¿etach
uniwersyteckich. W ci„gu ostatniego stulecia kliniczne nauczanie prawa ewo-
luowa‡o od dobrowolnych wysi‡ków studentów do integralnej czŒ�ci edukacji
prawniczej1. Poradnie prawne dzia‡aj„ w wiŒkszo�ci szkó‡ prawa w USA, pro-
fesorowie nauczania klinicznego maj„ zwykle zapewniony sta‡y status na
uczelni, a kliniczna dzia‡alno�æ studentów wliczana jest w ich program nau-
czania.

Równolegle programy poradni prawnych rozwija‡y siŒ w Republice Po‡ud-
niowej Afryki, Wielkiej Brytanii i innych krajach wspólnotowych. W pierwszej
kolejno�ci instytucje, takie jak Fundacja Forda czy Rockefeller Brothers Fund
wspar‡y poradnie prawne w RPA. Pocz„tki dzia‡alno�ci klinicznej siŒgaj„ tam
1973 r., ale dopiero w 1978 r. pierwsza poradnia prawna zosta‡a formalnie
uznana przez uniwersytet2. W chwili obecnej w Republice Po‡udniowej Afryki
funkcjonuje 21 poradni prawnych stowarzyszonych w Association of Universi-
ty Legal Aid Institutions (AULAI).

Od dziesiŒcioleci poradnie prawne dzia‡aj„ na terytorium Ameryki £aciæ-
skiej, ale charakteryzuje je s‡aba jako�æ ze wzglŒdu na brak nadzoru ze strony
profesorów czy praktyków3. W ostatnich latach, przy wsparciu Fundacji Forda,
podjŒto now„ próbŒ utworzenia poradni prawnych zajmuj„cych siŒ interesem
publicznym. Ostro¿ny wybór spraw pozwala na dok‡adniejsz„ i rozwa¿n„ pracŒ
studentów oraz odpowiedni profesjonalny nadzór4. W szybkim tempie rozwija
siŒ tak¿e edukacja kliniczna w Chinach, m.in. poprzez utworzenie w 2002 r.
Chinese Clinical Legal Educators Commitee, który obecnie podlega zarz„dowi
reprezentuj„cemu 13 uczelni prawa. Na kolejnych 10 wydzia‡ach powstaj„ na-
stŒpne poradnie prawne5.
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1 Zob.: American Bar Association Section on Legal Education and Admissions to the Bar,
Legal Education and Professional Development � An Educational Continuum, Report of the Task
Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap 207�21 (1992) (znany jako Raport
MacCrate), zob. tak¿e ni¿ej, s. 214.

2 Raport z Sympozjum, Public Interest Law Initiative, Columbia Law School 1997, op. cit.,
s. 32.

3 R. Wilson, Three Law Schools Clinics in Chile, 1970�2000: Innovation, Resistance and Con-
formity in the Global South, 8 Clinical Law Review 801 (2002).

4 M. McClymont, S. Golub, Many Roads to Justice: The Law-Related Work of Ford Foundation
Grantees Around the World (2000), s. 275.

5 Wywiad z M. Tiki Liu z Fundacji Forda � Pekin, 23.2.2004 r. Chinese Clinical Legal Educa-
tors Commitee jest wspierany przez FundacjŒ Forda, która od grudnia 2000 r. finansuje pierwsze
poradnie prawne w Chinach.



C. Wspó‡czesne problemy w Europie �rodkowej i Wschodniej

Dalszy rozwój edukacji klinicznej w Europie �rodkowowschodniej stoi
przed wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim nale¿y skonsolidowaæ i wzmoc-
niæ programy, które powsta‡y w ci„gu ostatnich siedmiu (o�miu) lat. Pierwsza
faza rozwoju polega‡a na szybkim adaptowaniu klinicznego modelu nauczania
oraz na szerokim rozpowszechnianiu idei uniwersyteckich poradni prawnych.
Druga za� skupiæ siŒ powinna na poprawieniu jako�ci istniej„cych programów
klinicznych.

Lepsz„ jako�æ osi„gn„æ mo¿na na wiele sposobów. Priorytetem powinno
byæ samo nauczanie. Programy szkoleniowe dla nauczycieli rozwijaj„ siŒ w po-
szczególnych klinikach, a niektóre z nich osi„gnŒ‡y bardzo zaawansowany sto-
pieæ1. Silne kliniki musz„ ustalaæ w‡asne plany szkolenia nowych opiekunów
oraz projekty wzmacniania umiejŒtno�ci nawet tych najbardziej do�wiadczo-
nych. Ci„g‡y rozwój zawodowy jest tak samo wa¿ny dla wyk‡adowców, jak dla
innych specjalistów.

Kontrola jako�ci �wiadczonych us‡ug ma dla uniwersyteckich poradni po-
dwójne znaczenie � odnosi siŒ zarówno do jako�ci nauczania, jak i jako�ci pra-
cy wykonywanej przez studentów. Oba aspekty s„ oczywi�cie mocno ze sob„
zwi„zane, nale¿y jednak pamiŒtaæ, ¿e odpowiedzialno�æ za nauczanie spoczy-
wa nie tylko na wyk‡adowcach. Poradnie prawne czŒsto korzystaj„ ze wsparcia
praktyków nadzoruj„cych dzia‡alno�æ studentów. Wysoka jako�æ kszta‡cenia
polega nie tylko na wychwytywaniu b‡Œdów, zanim siŒ pojawi„, oznacza rów-
nie¿ zapewnienie studentowi dobrego naukowego do�wiadczenia. Wzmacnia-
nie jako�ci nauczania w kontek�cie uniwersyteckiej poradni prawnej powinno
byæ rozumiane jako wzmacnianie umiejŒtno�ci nauczycieli i opiekunów dla
osi„gniŒcia owych bli�niaczych celów � niezale¿nie od tego, czy chodzi o kadrŒ
akademick„, czy o praktyków.

Kolejnym sposobem na poprawienie jako�ci dzia‡alno�ci poradni jest anali-
za jej struktury. Do istotnych strukturalnych aspektów funkcjonowania kliniki
nale¿„: jasne, transparentne, dobrze zrozumia‡e procedury; przejrzyste zasady
nadzoru oraz pisemny kodeks etyki wi„¿„cy studentów i dyskutowany wraz
z nimi. Takie opracowanie zasad etycznych pozwala tak¿e na podniesienie war-
to�ci edukacyjnych. Najlepszym sposobem na zrozumienie etyki prawniczej
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1 PILI we wspó‡pracy z Open Society Justice Initiative podejmuje dzia‡ania szkoleniowe kilka
razy w ci„gu roku, m.in. coroczne warsztaty anglo- i rosyjskojŒzyczne prowadzone na poziomie re-
gionalnym. Przez lata warsztaty te rozwinŒ‡y siŒ, dotykaj„c najbardziej wyszukanych zagadnieæ.
W roku 2003 np. dotyczy‡y czerpania wiedzy z do�wiadczenia i samooceny.



jest analiza problemów wynikaj„cych z konkretnych, rzeczywistych sytuacji.
Trudno wyobraziæ sobie lepszy efekt edukacyjny ni¿ ten pochodz„cy z rozwa¿aæ
nad zagadnieniem etycznym, którego �ród‡em jest odpowiedzialno�æ studenta.

Potrzeba specjalizacji stanowi dodatkowo wa¿ny element procesu tworze-
nia silniejszej poradni prawnej. Specjalizacja ma wiele zalet: zawŒ¿a zakres
przygotowaæ potrzebnych studentowi, co u‡atwia w‡a�ciwe przygotowanie, za-
pewnia pewien poziom powtórzeæ w sprawach, którymi zajmuje siŒ student,
zwiŒksza prawdopodobieæstwo, ¿e student zauwa¿y luki lub niedoci„gniŒcia
w prawie, które mog„ mieæ znaczenie spo‡eczne i naukowe, a przez to wzmac-
niaæ niektóre pomocnicze cele programu klinicznego.

Tak jak dla klinik wa¿ne jest wzmacnianie swojej dzia‡alno�ci, tak dla pro-
pagatorów idei klinicznego nauczania prawa istotne jest znalezienie miejsca,
które zajmowaæ powinny poradnie prawne w szerszym aspekcie wy¿szej edu-
kacji1. Programy kliniczne ze wzglŒdu na swoj„ specyfikŒ s„ dro¿sze ni¿ inne
formy nauczania. Niemniej jednak wiele klinicznych metod edukacyjnych
mo¿e mieæ zastosowanie w formie wyk‡adów czy seminariów. Promowanie
tych metod jest istotne z dwóch powodów: 1. g‡Œbiej anga¿uj„ studentów w pro-
ces nauczania, a przez to zwiŒkszaj„ efektywno�æ kszta‡cenia, 2. pomagaj„
w rozwijaniu umiejŒtno�ci coraz bardziej potrzebnych europejskiemu prawni-
kowi i prawdopodobnie ka¿demu prawnikowi dzia‡aj„cemu w ramach global-
nej ekonomii.

Pierwszy punkt jest w pe‡ni zrozumia‡y dla ka¿dego, kto posiada do�wiad-
czenie zarówno w dos‡ownym odczytywaniu wyk‡adów dla nieprzygotowa-
nych studentów, jak i w prowadzeniu dyskusji ze studentami wymagaj„cymi
odpowiedzi na pytania i komentuj„cymi wcze�niej przeczytany materia‡. Sam
mia‡em okazjŒ porównaæ obie mo¿liwo�ci i nikt nigdy nie przekona mnie, ¿e
studenci ucz„ siŒ lepiej, s‡uchaj„c odczytywanego wyk‡adu.

Drugi punkt wywodzi siŒ ze zmieniaj„cej siŒ roli prawników w Europie
i z ich ekstrapolacji, w mniej bezpo�redni sposób, w reszcie �wiata. W Unii Eu-
ropejskiej, która w chwili pisania niniejszych s‡ów znajduje siŒ rych‡o po roz-
szerzeniu do 25 paæstw cz‡onkowskich, prawnicy � podobnie jak inne grupy
zawodowe � staj„ siŒ coraz bardziej mobilni. Z up‡ywem czasu mo¿na oczeki-
waæ, ¿e szczegó‡owa znajomo�æ prawa konkretnego obszaru jurysdykcji bŒdzie
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1 Mo¿na wskazaæ dowody, i¿ programy kliniczne maj„ szerszy wp‡yw na reformŒ edukacyjn„.
Dok‡adna analiza np. uniwersyteckiej poradni prawnej w Chile, ukazuje szansŒ, choæ jeszcze nie-
zrealizowan„, ¿e pedagogiczne innowacje kliniczne na jednym z trzech analizowanych uniwersy-
tetów (Catholic University) mog„ mieæ wp‡yw na reformŒ programu nauczania. Zob.: R. Wilson,
op. cit.



znaczy‡a mniej ni¿ umiejŒtno�æ poznania i interpretowania jakiegokolwiek sys-
temu prawnego. Edukacja kliniczna jest jedn„, choæ nie jedyn„ metod„ naucza-
nia opart„ na rozwijaniu umiejŒtno�ci. UmiejŒtno�ci � takie jak rozumowanie
prawnicze i analiza, przygotowywanie pism, rozwi„zywanie problemów, pro-
wadzenie badaæ prawnych i tak dalej � bŒd„ coraz wa¿niejsze, stan„ siŒ mobil-
ne, a uczelnie kszta‡c„ce owe umiejŒtno�ci przygotuj„ swoich studentów do
konkurencji na europejskim (oraz globalnym) prawniczym rynku pracy.

D. Utrzymaæ to, co osi„gnŒli�my: d‡ugoterminowe wspieranie
edukacji klinicznej

Ostatecznie najwa¿niejszym testem dla prawniczej edukacji klinicznej bŒ-
dzie jej trwa‡o�æ polegaj„ca na wkomponowaniu w system wy¿szej edukacji.
Oczywi�cie nie stanie siŒ to automatycznie. W USA po wielu latach ekspery-
mentalnych inicjatyw, a tak¿e wspierania tych¿e wysi‡ków przez fundacje
prawnicza edukacja kliniczna jest sta‡„ cech„ wy¿szej edukacji prawniczej.

Jednym z mierników stopnia, w jakim prawnicza edukacja kliniczna sta‡a
siŒ dominuj„cym nurtem, jest zakres kosztów programów klinicznych pokry-
wanych przez wydzia‡y prawa z w‡asnych bud¿etów. Jest to sytuacja typowa
dla USA, ale widoczna coraz czŒ�ciej tak¿e w Polsce1.

Dowodem na uznanie prawniczej edukacji klinicznej w Stanach Zjednoczo-
nych jest akredytacyjny wymóg postawiony szko‡om prawa, które maj„ zapew-
niæ praktyczne do�wiadczenie swoim studentom, równie¿ poprzez programy
poradni prawnych2. Analogicznie, uznaniem edukacji klinicznej w Europie
by‡oby w‡„czenie poradni prawnych do standardów wy¿szych szkó‡ prawni-
czych tworzonych przez ministerstwa edukacji. W tym kierunku poczyniono
pewne dzia‡ania na WŒgrzech i Litwie, gdzie w najnowszym ustawodawstwie
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1 Wydzia‡y prawa na Uniwersytetach w Bia‡ymstoku, Krakowie i Warszawie � ka¿dy z nich
poch‡ania niezwyk‡„ ilo�æ kosztów obs‡ugi programów klinicznych.

2 Akredytacja szkó‡ prawa w Stanach Zjednoczonych jest przeprowadzana przez Amerykaæskie
Stowarzyszenie Prawników (American Bar Association � ABA). Na ogó‡ stowarzyszenia stanowe
(z pewnymi wyj„tkami) wymagaj„ od przysz‡ego prawnika ukoæczenia szko‡y akredytowanej przez
ABA. Standardy wymagane przez ABA podczas podejmowania decyzji o akredytacji stanowi„:
�Szko‡a prawa powinna oferowaæ w swoim podstawowym programie: (1) adekwatne mo¿liwo�ci
dla wszystkich studentów w zwi„zku z kszta‡ceniem ich profesjonalnych umiejŒtno�ci; (2) zapew-
nienie rzeczywistych klientów lub innego praktycznego ¿yciowego do�wiadczenia. Realizacj„
mog„ byæ kliniki lub zewnŒtrzne praktyki. Szko‡a prawa nie musi proponowaæ tego rodzaju do-
�wiadczenia wszystkim studentom�; ABA Standards for Legal Education, art. 302 pkt c.



dotycz„cym pomocy prawnej znalaz‡y siŒ odniesienia do programów pomoco-
wych oferowanych przez szko‡y prawa1.

Programy kliniczne w Stanach Zjednoczonych pomog‡y po‡„czyæ g‡ówny
nurt akceptacji prawniczej edukacji klinicznej poprzez promocjŒ przyjŒcia za-
sad praktyk studenckich w ka¿dym stanie, umo¿liwiaj„c tym samym studentom
reprezentowanie klientów w s„dzie w pewnych szczególnych, ograniczonych
przypadkach2. Jednak¿e w wielu sprawach istnienie uniwersyteckiej poradni
prawnej poprzedza‡o przyjŒcie zasad praktyk studenckich3.

Kliniczna edukacja prawnicza jest tak dobrze zakorzeniona w niektórych
krajach, ¿e istniej„ w nich stowarzyszenia nauczycieli-opiekunów poradni, któ-
rzy spotykaj„ siŒ regularnie, aby przedyskutowaæ wiele zagadnieæ poruszonych
w niniejszym rozdziale. W Stanach Zjednoczonych istnieje kliniczna sekcja
Stowarzyszenia Amerykaæskich Szkó‡ Prawa (Association of American Law
Schools � AALS), Stowarzyszenie Klinicznej Edukacji Prawniczej (Clinical
Legal Education Association � CLEA), a tak¿e Stowarzyszenie Amerykaæskich
Nauczycieli Prawa (Society of American Law Teachers � SALT). W Wielkiej
Brytanii funkcjonuje Organizacja Klinicznej Edukacji Prawniczej (Clinical Legal
Education Organization � CLEO), a w Republice Po‡udniowej Afryki � wspo-
mniane ju¿ Stowarzyszenie Uniwersyteckich Instytucji Pomocy Prawnej (Asso-
ciation of University Legal Aid Institution � AULAI)4. Dodatkowo w 1996 r.
powsta‡ �wiatowy Sojusz Edukacji w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwo�ci
(Global Alliance for Justice Education � GAJE), aby promowaæ spo‡ecznie
istotn„ edukacjŒ prawnicz„ poprzez tworzenie aktywnej sieci miŒdzynarodowej
wymiany informacji i pomys‡ów dotycz„cych edukacji w zakresie wymiaru
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1 Zob. wŒgierskie prawo w sprawach pomocy prawnej, stanowi„ce, ¿e dostarczaj„cymi pomo-
cy prawnej mog„ byæ uniwersyteckie wydzia‡y prawa; Prawo 2003/4919, art. 66 ust. 1 pkt a. Zob.
tak¿e: Prawo o gwarantowanej przez paæstwo pomocy prawnej Republiki Litewskiej z 28.3.2000 r.,
Nr VIII-1591, art. 19 ust. 2, który stanowi: �Instytucje publiczne zapewniaj„ce pomoc prawn„ maj„
prawo do tworzenia mo¿liwo�ci wykonywania praktycznej dzia‡alno�ci przez studentów udzie-
laj„cych pomocy prawnej�. Angielskie t‡umaczenie tego aktu mo¿na odnale�æ [w:] Access to Justi-
ce..., s. 565.

2 Konferencja na temat klinicznej edukacji i szkó‡ prawa w przysz‡o�ci: �Studenci prawa
w s„dzie� mia‡a miejsce na Uniwersytecie Chicago w 1969 r. Do tego czasu 36 stanów przyjŒ‡o za-
sady praktyk studenckich; S. M. Fleischer, The Practice of Law by Law Students, The University
of Chicago Conference Series No. 20, 131 (1970), cyt. za: L. G. Holland, op. cit., s. 521.

3 Na przyk‡ad oficjalna klinika uniwersytecka zosta‡a za‡o¿ona w Yale w 1969 r., zbudowano
j„ na tradycji zaanga¿owania studentów prawa w czynno�ci pozainstytucjonalnej pomocy prawnej,
któr„ to datuje siŒ na pó�ne lata 20. Connecticut nie przyjŒ‡o zasad praktyk studenckich a¿ do 1972 r.

4 Zainspirowana przez AULAI grupa nigeryjskich uczelni prawniczych przy wsparciu Open
Society Justice Initiative w 2003 r. zainicjowa‡a proces powstawania nigeryjskiej wersji zwanej
NULAI. W Nigerii, gdzie programy kliniczne dopiero zaczynaj„ funkcjonowaæ, misj„ takiego stowa-
rzyszenia bŒdzie nie tyle utrzymanie ju¿ istniej„cych poradni, ile wspieranie procesu ich rozwoju.



sprawiedliwo�ci. Inauguracyjna konferencja GAJE odby‡a siŒ w Indiach w grud-
niu 1999 r., druga mia‡a miejsce w grudniu 2001 r. w RPA. Trzecia konferencja
odby‡a siŒ w lipcu 2004 r. w Krakowie.

Samoorganizacja reprezentowana przez CLEA, CLEO i AULAI jest istot-
nym sposobem na przej�cie z obecnej sytuacji w Europie �rodkowej do rodzaju
�rodowiska wspieraj„cego, w którym kliniki s„ finansowane z g‡ównego zaso-
bu uniwersyteckich wydzia‡ów prawa, a tak¿e popierane przez standardy mini-
sterstw edukacji. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Polsce � któ-
ra czerpie swoje inspiracje z po‡udniowoafrykaæskiego Stowarzyszenia Uniwer-
syteckich Instytucji Pomocy Prawnej (AULAI) i jego wspieraj„cego ramienia
The AULAI Trust � jest tego �wietnym przyk‡adem.

Oprócz wspierania potrzeb materialnych poradni prawnych w postaci �rod-
ków finansowych czy wzmacniania programu klinicznego Fundacja Uniwersy-
teckich Poradni Prawnych odgrywa wa¿n„ rolŒ promuj„c„ kliniczn„ edukacjŒ
prawnicz„, g‡ównie poprzez rozwijanie standardów edukacyjnych oraz poprzez
zabieganie o przyjŒcie konkretnych regulacji prawnych umo¿liwiaj„cych stu-
dentom udzielanie porad w ramach programów klinicznych.
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Rozdzia‡ III. Najwa¿niejsze regulacje prawne
dotycz„ce dzia‡alno�ci poradni

A. Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne
uregulowania statusu prawnego poradni

dr hab. Jerzy Pisuliæski (Uniwersytet Jagielloæski)
J. Pisuliæski

1. Wprowadzenie

Dzia‡alno�æ uniwersyteckiej poradni prawnej (UPP) polega g‡ównie (choæ
nie wy‡„cznie) na udzielaniu pomocy prawnej osobom najubo¿szym, których
nie staæ na ponoszenie kosztów zwi„zanych ze �wiadczeniem takiej pomocy
przez osoby profesjonalnie (zawodowo) powo‡ane do tego (adwokatów i rad-
ców prawnych). W zwi„zku z realizacj„ tego celu mo¿na wyró¿niæ dwie grupy
regulacji prawnych odnosz„cych siŒ do dzia‡alno�ci UPP: pierwsza grupa obej-
muje przepisy normuj„ce zasady podejmowania i wykonywania dzia‡alno�ci
w zakresie �wiadczenia pomocy prawnej; do drugiej nale¿y zaliczyæ natomiast
przepisy poszczególnych procedur (administracyjnej1, cywilnej i karnej2), prze-
pisy reguluj„ce zasady wykonywania kar orzeczonych przez s„dy karne oraz
przepisy wewnŒtrznego urzŒdowania s„dów powszechnych; przepisy tej grupy
okre�laj„ prawne ramy dla dzia‡aæ studentów w zwi„zku z udzielaniem pomocy
prawnej w poszczególnych sprawach. Omówieniu tych grup przepisów bŒd„
po�wiŒcone uwagi w dwóch nastŒpnych punktach3. Na koniec zostan„ przed-
stawione propozycje legislacyjne odnosz„ce siŒ do uregulowania zasad podej-
mowania i wykonywania dzia‡alno�ci przez uniwersyteckie poradnie prawne
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1 W tym tak¿e przepisy dotycz„ce szczególnych postŒpowaæ, takich jak w sprawach zobo-
wi„zaæ podatkowych czy z zakresu ubezpieczeæ spo‡ecznych oraz egzekucji administracyjnej.

2 W tym te¿ procedury karnoskarbowej i postŒpowania w sprawach o wykroczenia.
3 O formach udzielania pomocy udzielanej przez poradniŒ zob. ni¿ej, s. 142.



(projekty ustaw przygotowanych przez pracowników i studentów UPP Uniwersy-
tetu Jagielloæskiego oraz przez FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych).

2. Przepisy reguluj„ce �wiadczenie, podejmowanie i wykonywanie
dzia‡alno�ci w zakresie �wiadczenia pomocy prawnej

Celem dzia‡alno�ci UPP jest kszta‡cenie studentów wydzia‡ów prawa. Dzia-
‡alno�æ poradni stanowi zatem element procesu dydaktycznego realizowanego
przez szko‡y wy¿sze. Wprawdzie brak jest w obowi„zuj„cym stanie prawnym
szczególnych regulacji odnosz„cych siŒ do tworzenia w ramach struktury orga-
nizacyjnej szkó‡ wy¿szych tego typu jednostek, ale do podejmowania dzia‡al-
no�ci przez poradnie nale¿y stosowaæ przepisy ustawy z 12.9.1990 r. o szkol-
nictwie wy¿szym1. Zgodnie z art. 69 SzkolWy¿U, rodzaje jednostek organiza-
cyjnych, warunki i tryb ich tworzenia oraz znoszenia okre�la statut uczelni. Tak
wiŒc w zale¿no�ci od postanowieæ statutu oraz decyzji w‡adz danej uczelni po-
radnie mog„ byæ wyodrŒbnione organizacyjnie i dzia‡aæ jako osobne jednostki
organizacyjne na wydzia‡ach prawa (np. zak‡ady, pracownie) b„d� mog„ wcho-
dziæ w sk‡ad innych jednostek organizacyjnych. Usytuowanie poradni w struk-
turze organizacyjnej szko‡y wy¿szej powoduje, ¿e to szko‡a wy¿sza jest pod-
miotem stosunków prawnych, do niej nale¿y mienie poradni, ona te¿ ponosi
odpowiedzialno�æ za jej dzia‡ania. W‡adze uczelni s„ tak¿e uprawnione i obo-
wi„zane do sprawowania nadzoru nad dzia‡alno�ci„ poradni, jej pracowników
i studentów2.

Poniewa¿ dzia‡alno�æ poradni � jak na wstŒpie wspomniano � polega
przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej, nale¿y zwróciæ uwagŒ na
niedostosowanie obowi„zuj„cych regulacji prawnych do prowadzenia przez
poradnie tego rodzaju dzia‡alno�ci. Zgodnie z przepisami ustawy � Prawo o ad-
wokaturze3 i ustawy o radcach prawnych4, do �wiadczenia pomocy prawnej5

powo‡ani s„ adwokaci i radcowie prawni. Niew„tpliwie udzielanie przez stu-
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1 Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.
2 O formie organizacyjno-prawnej poradni zob. tak¿e s. 61.
3 Ustawa z 26.5.1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.).
4 Ustawa z 6.7.1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.).
5 PojŒcie ��wiadczenie pomocy prawnej� u¿ywane jest w obydwu ustawach, lecz nie zosta‡o

w nich zdefiniowane, a jedynie wymienia siŒ przyk‡adowo, na czym ta dzia‡alno�æ mo¿e polegaæ
(udzielanie porad prawnych, konsultacji, przygotowywanie opinii, projektów aktów prawnych,
wystŒpowanie w imieniu klientów przed s„dami i urzŒdami). Por. art. 4 PrAdw i art. 6 i 7 RadPrU.
Na temat pojŒcia ��wiadczenie pomocy prawnej� zob. Z. Klatka, Ustawa o radcach prawnych. Ko-
mentarz, Warszawa 1999, s. 78 i n.



dentów porad, sporz„dzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów pism
procesowych lub urzŒdowych, wystŒpowanie w imieniu klientów przed organa-
mi administracji rz„dowej i samorz„dowej itd. jest �wiadczeniem pomocy
prawnej w rozumieniu powo‡anych przepisów. Jednocze�nie ¿aden akt prawny
nie uprawnia poradni i pracuj„cych w niej studentów do prowadzenia tego ro-
dzaju dzia‡alno�ci1, co mo¿e rodziæ w„tpliwo�ci co do jej zgodno�ci z prawem
(zw‡aszcza w �wietle art. 6 i 7 RadPrU i art. 4 PrAdw)2. Jednocze�nie �wiadcz„c
tak„ pomoc prawn„, studenci poradni nie korzystaj„ z przyznanej dwóm wspom-
nianym grupom zawodowym wolno�ci wypowiedzi w zwi„zku z wykonywa-
niem przez nich zawodu3. Co jednak wa¿niejsze, studenci i pracownicy poradni
nie korzystaj„ z prawa do odmowy zeznaæ w razie powo‡ania na �wiadka w za-
kresie informacji uzyskanych w zwi„zku z udzielan„ klientowi pomoc„ prawn„
(zob. odpowiednio przepisy poszczególnych procedur: art. 180 KPK, art. 41 § 4
KPW, art. 261 § 2 KPC, art. 83 § 2 KPA, art. 196 § 2 Ordynacji podatkowej4).

W zwi„zku ze �wiadczeniem pomocy prawnej przez poradnie mo¿e doj�æ
do wyrz„dzenia szkody klientowi. Szko‡y wy¿sze, w których dzia‡aj„ poradnie,
nie s„ zobowi„zane w obecnym stanie prawnym do zawierania umów ubezpie-
czenia odpowiedzialno�ci cywilnej5. W praktyce umowy takie s„ jednak zawie-
rane przez wszystkie dzia‡aj„ce w Polsce poradnie. Obowi„zek taki przewiduj„
te¿ Standardy Dzia‡alno�ci Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowane
przez FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych6.

J. Pisuliæski

40 Rozdzia‡ III. Najwa¿niejsze regulacje prawne dotycz„ce dzia‡alno�ci poradni

1 Ustawa o radcach prawnych wspomina jedynie, ¿e pomoc prawn„, polegaj„c„ na sporz„dza-
niu opinii prawnych, mog„ �wiadczyæ tak¿e pracownicy naukowi oraz pracownicy organów paæ-
stwowych i samorz„dowych, posiadaj„cy wykszta‡cenie prawnicze (zob. art. 6 ust. 2 RadPrU).

2 Zdaniem Z. Klatki, pomoc prawna mo¿e byæ �wiadczona wy‡„cznie przez adwokatów i rad-
ców prawnych; Z. Klatka, ibidem. Przeciwko monopolowi tych dwóch korporacji zawodowych wy-
powiadaj„ siŒ: K. K‡aczyæska, M. K‡aczyæski, �wiadczenie przez prawników zagranicznych pomocy
prawnej w Polsce. Komentarz, Warszawa 2004, s. 51�56. Zob. tak¿e wyr. Trybuna‡u Konstytucyj-
nego z 26.11.2003 r. (SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 97), w którym TK stwierdzi‡, ¿e w art. 4
ust. 1 PrAdw i art. 6 ust. 1 RadPrU pojŒcie pomocy prawnej zosta‡o ujŒte bardzo ogólnie, a katalog
czynno�ci prawnych i faktycznych uznanych za �wiadczenie takiej pomocy ma charakter otwarty.
Tym samym w �wietle gwarantowanej w art. 65 ust. 1 Konstytucji zasady wolno�ci wykonywania
zawodu trudno z powo‡anych przepisów wyprowadziæ normŒ o wy‡„czno�ci uprawnieæ adwoka-
tów i radców prawnych do �wiadczenia pomocy prawnej.

3 Zob. art. 8 PrAdw i art. 11 RadPrU. Za znies‡awienie lub zniewa¿enie �cigane z oskar¿enia
prywatnego adwokat i radca prawny ponosz„ jedynie odpowiedzialno�æ dyscyplinarn„. Zgodnie
z art. 51 w zw. z art. 49 ustawy z 27.7.2001 r. � Prawo o ustroju s„dów powszechnych (Dz.U.
Nr 98, poz. 1070 ze zm.), adwokata lub radcŒ prawnego, bior„cych udzia‡ w sprawie, nie mo¿na
ukaraæ kar„ porz„dkow„ w ramach tzw. policji sesyjnej.

4 Ustawa z 29.8.1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).
5 Zob. ni¿ej, s. 106.
6 Pe‡na tre�æ standardów w za‡„czniku Nr 2.



3. Przepisy okre�laj„ce prawne ramy �wiadczenia pomocy prawnej
na rzecz klientów

a. Mo¿liwo�æ reprezentacji klienta w postŒpowaniach s„dowych

Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagŒ, ¿e obowi„zuj„ce przepisy pro-
ceduralne w wiŒkszo�ci wy‡„czaj„ mo¿liwo�æ wystŒpowania przez studentów
w charakterze pe‡nomocników klientów poradni. Tak wiŒc studenci nie mog„
byæ obroæcami klientów w postŒpowaniu karnym (por. art. 82 KPK)1 ani
w postŒpowaniu w sprawach o wykroczenia (por. art. 24 KPW)2, nie mog„
tak¿e reprezentowaæ pokrzywdzonych w tych postŒpowaniach (zob. art. 87 § 1
i art. 88 § 1 KPK oraz art. 30 § 1 KPW). Ograniczon„ mo¿liwo�æ wystŒpowania
studentów w imieniu osób skazanych stwarza art. 42 § 1 KPW, który zezwala
skazanemu na ustanowienie jako swojego przedstawiciela osoby godnej zaufa-
nia, zw‡aszcza spo�ród przedstawicieli organizacji (stowarzyszeæ, fundacji) lub
instytucji, których celem jest pomoc osobom skazanym3 (zob. art. 38 KKW).
Student jako przedstawiciel skazanego mo¿e dzia‡aæ wy‡„cznie na jego korzy�æ
i sk‡adaæ wnioski i pro�by do organów postŒpowania wykonawczego, jak te¿
� za zgod„ prezesa s„du penitencjarnego lub s„du penitencjarnego � braæ udzia‡
w postŒpowaniu (zob. art. 42 § 2 i 3 KKW).

Na marginesie warto zwróciæ uwagŒ, ¿e przepisy procedury karnej przewi-
duj„ mo¿liwo�æ zg‡oszenia udzia‡u w postŒpowaniu (do czasu rozpoczŒcia
przewodu s„dowego) przedstawiciela organizacji spo‡ecznej, je¿eli zachodzi
potrzeba ochrony interesu spo‡ecznego lub wa¿nego interesu indywidualnego,
objŒtego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególno�ci wolno�ci i praw
cz‡owieka (art. 90 § 1 KPK)4. Wydaje siŒ, ¿e za tak„ organizacjŒ mog‡aby zo-
staæ uznana poradnia lub stowarzyszenie zrzeszaj„ce studentów poradni. Przed-
stawiciel takiej organizacji dopuszczony do udzia‡u w postŒpowaniu mo¿e
uczestniczyæ w rozprawie, wypowiadaæ siŒ i sk‡adaæ o�wiadczenia na pi�mie
(art. 91 KPK).

Student nie mo¿e w zasadzie wystŒpowaæ jako pe‡nomocnik w imieniu
klienta w postŒpowaniu cywilnym, zarówno w toku postŒpowania rozpoznaw-

J. Pisuliæski

A. Regulacje prawne oraz propozycje legislacyjne uregulowania statusu... 41

1 Tak¿e w sprawach o przestŒpstwa karnoskarbowe (art. 82 KPK stosuje siŒ do postŒpowania
w sprawach o przestŒpstwa i wykroczenia skarbowe � zob. art. 113 KKS).

2 W poprzednio obowi„zuj„cym Kodeksie postŒpowania w sprawach o wykroczenia nie by‡o
ograniczenia, kto mo¿e byæ obroæc„ obwinionego (student móg‡ wówczas wystŒpowaæ jako obroæca).

3 Za tak„ instytucjŒ niew„tpliwie mo¿e byæ uznana poradnia.
4 Przepis ten stwarza szczególnie mo¿liwo�æ dzia‡ania na rzecz klientów pokrzywdzonych

przestŒpstwem czy np. cudzoziemców, w stosunku do których toczy siŒ postŒpowanie o ekstrady-
cjŒ albo zg‡oszono wniosek o ich �ciganie (w zwi„zku z przekonaniami politycznymi).



czego (tak¿e w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeæ spo‡ecznych1),
jak i w postŒpowaniu egzekucyjnym (zob. art. 87 § 1 KPC). Pewn„ mo¿liwo�æ
wystŒpowania studentów w imieniu klientów w sprawach rodzinnych (o ustale-
nie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne) oraz w sprawach zwi„zanych z ochron„
konsumentów stwarza art. 87 § 3 i 5 KPC. Zgodnie z powo‡anym przepisem
oraz rozporz„dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci z 10.11.2000 r. w sprawie
okre�lenia wykazu organizacji spo‡ecznych uprawnionych do dzia‡ania przed
s„dem w imieniu lub na rzecz obywateli2, w sprawach o ustalenie ojcostwa
i o alimenty3 pe‡nomocnikami mog„ byæ przedstawiciele organizacji spo‡ecz-
nych, do których zadaæ statutowych nale¿y udzielanie pomocy rodzinie lub
okre�lonym jej cz‡onkom, za� w sprawach o ochronŒ praw konsumentów
pe‡nomocnikami mog„ byæ przedstawiciele organizacji zrzeszaj„cych konsu-
mentów i dzia‡aj„cych w zakresie obrony praw cz‡owieka. Wydaje siŒ, ¿e za or-
ganizacjŒ spo‡eczn„ zajmuj„c„ siŒ udzielaniem pomocy rodzinie lub ochron„
praw cz‡owieka mog‡aby byæ uznana poradnia4, a z pewno�ci„ tak„ organizacj„
mo¿e byæ np. stowarzyszenie zrzeszaj„ce studentów poradni, je¿eli tylko w je-
go statucie zostanie okre�lone, ¿e celem stowarzyszenia jest m.in. ochrona
praw cz‡owieka, rodziny czy praw konsumentów5. Wspomniane organizacje
spo‡eczne, dzia‡aj„ce na rzecz ochrony rodziny, praw cz‡owieka i konsumen-
tów, mog„ równie¿ wytaczaæ powództwa na rzecz klientów poradni w spra-
wach o roszczenia alimentacyjne i o ochronŒ praw konsumentów, jak te¿ braæ
udzia‡ w postŒpowaniu (zob. art. 61�62 KPC)6. Organizacje te mog„ równie¿
� nie bior„c udzia‡u w postŒpowaniu � przedstawiaæ swój pogl„d w tych spra-
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1 Por. art. 465 § 1 KPC (w brzmieniu nadanym przez ustawŒ z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy
� Kodeks postŒpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 172, poz. 1804).

2 Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.
3 Przepis art. 87 § 3 KPC dotyczy ochrony interesów osób uprawnionych do alimentacji, za-

równo wtedy, gdy wystŒpuj„ jako powodowie, dochodz„c alimentów, jak i jako pozwani, broni„c
siŒ przed ich obni¿eniem (w sprawie wytoczonej przez zobowi„zanego do alimentacji na podstawie
art. 138 KRO).

4 Zaliczenie poradni do organizacji spo‡ecznych, których statutowym celem jest ochrona praw
cz‡owieka lub rodziny, mo¿e budziæ w„tpliwo�ci, gdy¿ poradnia jest jednostk„ organizacyjn„
szko‡y wy¿szej, nieposiadaj„c„ statutu, który okre�la‡by jej zadania.

5 Stowarzyszenie takie zosta‡o np. za‡o¿one przez studentów i by‡ych studentów UPP dzia-
‡aj„cej na UJ.

6 Nowelizacja KPC z 2.7.2004 r. zmieni‡a dotychczasowe brzmienie art. 61. Obecnie brak jest
upowa¿nienia w tym przepisie dla Ministra Sprawiedliwo�ci do okre�lenia w rozporz„dzeniu wy-
kazu organizacji spo‡ecznych, które mog„ wytaczaæ powództwa w imieniu obywateli w wymienio-
nych sprawach. Tym samym nale¿y uznaæ, i¿ jedynym ograniczeniem jest to, by statutowym celem
tych organizacji nie by‡o prowadzenie dzia‡alno�ci gospodarczej. Zarazem jednak ustawa nie zmie-
ni‡a art. 87 § 3 KPC, który odnosi siŒ do mo¿liwo�ci wystŒpowania przedstawicieli organizacji
spo‡ecznych jako pe‡nomocników. Nadal mog„ to byæ przedstawiciele organizacji, których wykaz
okre�la rozporz„dzenie wykonawcze.



wach (art. 63 KPC). Równie¿ w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeæ
spo‡ecznych organizacje spo‡eczne, do których zadaæ nale¿y ochrona praw
cz‡owieka, mog„ wytaczaæ powództwa na rzecz pracowników i ubezpieczo-
nych, jak te¿ wst„piæ do tocz„cego siŒ postŒpowania lub przedstawiæ swoje sta-
nowisko (art. 462 KPC).

NajwiŒksze mo¿liwo�ci dzia‡ania w imieniu klientów poradni daj„ studen-
tom przepisy postŒpowania administracyjnego1. Zgodnie z art. 32 i 33 § 1
KPA, pe‡nomocnikiem strony w postŒpowaniu administracyjnym mo¿e byæ
osoba fizyczna posiadaj„ca pe‡n„ zdolno�æ do czynno�ci prawnych. Podobn„
do powo‡anego przepisu KPA regulacjŒ zawiera ustawa � Ordynacja podatko-
wa (zob. art. 137 § 1)2. Klient mo¿e zatem udzieliæ pe‡nomocnictwa studentowi
lub studentom prowadz„cym jego sprawŒ (pe‡nomocnictwo powinno zostaæ
udzielone na pi�mie albo zg‡oszone do protoko‡u � art. 33 § 2 KPA i art. 137 § 2
OrdPU). To samo dotyczy mo¿liwo�ci udzielenia pe‡nomocnictwa w toku
postŒpowania egzekucyjnego w administracji (zgodnie z odes‡aniem do przepi-
sów Kodeksu postŒpowania administracyjnego zawartym w art. 18 ustawy
o postŒpowaniu egzekucyjnym w administracji3). Natomiast w postŒpowaniu
przed s„dami administracyjnymi (przed wojewódzkim s„dem administracyj-
nym lub NSA) studenci nie mog„ byæ pe‡nomocnikami klientów (zob. art. 35
§ 1 PrPostSAdm).

Równie¿ w postŒpowaniu administracyjnym i s„dowoadministracyjnym ist-
nieje mo¿liwo�æ brania udzia‡u przez organizacje spo‡eczne na prawach strony
(zob. art. 31 § 1 pkt 2 i § 3 KPA oraz art. 33 § 2 w zw. z art. 25 § 4 PrPostSAdm)4

lub wyra¿enia swojego pogl„du w sprawie organowi administracji, je¿eli orga-
nizacja nie bierze udzia‡u w sprawie (zob. art. 31 § 5 KPA). Organizacje
spo‡eczne mog„ tak¿e ¿„daæ wszczŒcia postŒpowania administracyjnego na
rzecz innej osoby (zob. art. 31 § 1 pkt 1 i § 2 KPA), jak te¿ z‡o¿yæ skargŒ na de-
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1 Przepisy Kodeksu postŒpowania administracyjnego stosuje siŒ tak¿e do postŒpowaæ w spra-
wach ubezpieczeæ spo‡ecznych (emerytalnych, rentowych), ubezpieczeæ chorobowych i wypadko-
wych, prowadzonych przez organy ZUS lub KRUS, a tak¿e do postŒpowaæ w sprawach np. dodat-
ków mieszkaniowych, �wiadczeæ z pomocy spo‡ecznej, prowadzonych przez w‡a�ciwe organy jed-
nostek samorz„du terytorialnego.

2 Równie¿ w innych aktach prawnych, tak¿e podustawowych, znajduj„ siŒ podobne regulacje
(co wobec regulacji tego zagadnienia w Kodeksie postŒpowania administracyjnego jest zbyteczne).
Zob. § 5 ust. 1 rozporz„dzenia RM z 7.2.1983 r. w sprawie postŒpowania o �wiadczenia emerytal-
no-rentowe i zasad wyp‡aty tych �wiadczeæ (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.), które dotyczy spraw
o renty i emerytury z ubezpieczenia pracowniczego.

3 Ustawa z 17.6.1966 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.).
4 Wy‡„czony jest jednak udzia‡ organizacji spo‡ecznych w postŒpowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji (zob. P. Przybysz, PostŒpowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa
2003, s. 73 i tam powo‡ane pi�miennictwo).



cyzjŒ administracyjn„ do wojewódzkiego s„du administracyjnego, je¿eli bra‡y
udzia‡ w postŒpowaniu administracyjnym (zob. art. 50 § 1 PrPostSAdm). Po-
wo‡ane przepisy stwarzaj„ � jak siŒ zdaje � podstawŒ prawn„ do wystŒpowania
poradni b„d� stowarzyszeæ utworzonych przez studentów poradni w sprawach
klientów w postŒpowaniu administracyjnym lub s„dowoadministracyjnym.

b. Mo¿liwo�æ dostŒpu studentów do akt sprawy

Bardzo istotn„ spraw„ w zwi„zku z udzielaniem pomocy prawnej klientom
poradni jest mo¿liwo�æ dostŒpu studentów do akt sprawy, w szczególno�ci
w tych sytuacjach, gdy nie mog„ oni wystŒpowaæ jako pe‡nomocnicy klientów.
W przypadku pewnej grupy klientów (m.in. osób pozbawionych wolno�ci,
u‡omnych lub starszych) wgl„d w akta sprawy czŒsto warunkuje mo¿liwo�æ
udzielenia pomocy prawnej tym osobom, gdy¿ nie mog„ one same dostarczyæ
niezbŒdnych do ustalenia stanu faktycznego dokumentów.

Mo¿liwo�æ przegl„dania akt przez studentów w sprawach karnych stwarza
art. 156 § 1 zd. 2 KPK, zgodnie z którym prezes s„du mo¿e wyraziæ zgodŒ na
udostŒpnienie akt sprawy osobom niebŒd„cym stron„ postŒpowania ani przed-
stawicielem (pe‡nomocnikiem, obroæc„) strony1. Powo‡any przepis stosuje siŒ
równie¿ w postŒpowaniu w sprawach o wykroczenia (zob. art. 38 § 1 KPW).
Podobnego uregulowania brak jest natomiast w przepisach procedury cywilnej.
Studenci mog„ jednak � je¿eli nie jest mo¿liwe przejrzenie akt sprawy wraz
z klientem, który jest stron„ postŒpowania � próbowaæ powo‡aæ siŒ na § 104
ust. 3 regulaminu wewnŒtrznego urzŒdowania s„dów powszechnych2, który
umo¿liwia przewodnicz„cemu wydzia‡u wydanie decyzji o udostŒpnieniu akt
s„dowych osobom niemaj„cym uprawnieæ procesowych do przegl„dania akt
(powo‡any przepis dotyczy zreszt„ wszystkich rodzajów spraw prowadzonych
w s„dach, nie tylko cywilnych). Mo¿na równie¿ uzasadniaæ prawo do prze-
gl„dania akt sprawy upowa¿nieniem udzielonym studentowi przez klienta. Do
tego rodzaju czynno�ci � jak siŒ wydaje � nie maj„ zastosowania przepisy
o pe‡nomocnikach procesowych z Kodeksu postŒpowania cywilnego (który
zreszt„ � inaczej ni¿ Kodeks postŒpowania karnego � nie reguluje kwestii
przegl„dania akt sprawy), gdy¿ nie chodzi o dokonanie czynno�ci procesowej.
Tym samym na mocy udzielonego upowa¿nienia przez klienta bŒd„cego stron„
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1 Zob. te¿ pismo ZastŒpcy Dyrektora Departamentu S„dów Powszechnych sŒdziego C. Wójcika
do prezesów s„dów okrŒgowych (DSP I 60/540/03), w którym zwrócono uwagŒ prezesom s„dów
na powo‡any przepis jako na podstawŒ udostŒpniania studentom poradni akt sprawy.

2 Rozporz„dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z 19.11.1987 r. � Regulamin wewnŒtrznego urzŒ-
dowania s„dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.).



danego postŒpowania studentowi powinny zostaæ udostŒpnione akta sprawy do
wgl„du1.

Nieco inaczej przegl„danie akt uregulowane jest w przepisach procedury
administracyjnej. Zgodnie z art. 73 KPA, organ administracji obowi„zany jest
umo¿liwiæ stronie przegl„danie akt sprawy i otrzymanie odpisów z tych akt
(podobny przepis znajduje siŒ w Ordynacji podatkowej � zob. art. 178). Ponie-
wa¿ student poradni mo¿e byæ pe‡nomocnikiem klienta bŒd„cego stron„ w ta-
kim postŒpowaniu, istnieje mo¿liwo�æ przegl„dania akt i uzyskiwania z nich
odpisów po udzieleniu odpowiedniego pe‡nomocnictwa studentowi przez klien-
ta. UdostŒpnianie akt sprawy nie zosta‡o natomiast uregulowane w przepisach
ustawy o postŒpowaniu przed s„dami administracyjnymi. Nie budzi jednak
w„tpliwo�ci prawo strony do przegl„dania akt sprawy, w której bierze udzia‡.
Wydaje siŒ równie¿, ¿e strona mog‡aby upowa¿niæ do takiej czynno�ci studenta
poradni. Ponadto § 21 ust. 2 pkt 3 regulaminu wewnŒtrznego urzŒdowania wo-
jewódzkich s„dów administracyjnych2 przewiduje, ¿e do kompetencji przewod-
nicz„cego wydzia‡u nale¿y wyra¿anie zgody na przegl„danie akt osobom nie-
bŒd„cym stron„ postŒpowania, które uzasadni„ potrzebŒ przejrzenia akt.

Wreszcie uprawnienie do przegl„dania przez studentów akt sprawy, a po-
nadto innych dokumentów bŒd„cych w dyspozycji s„dów i organów admini-
stracji mo¿na uzasadniæ przepisami ustawy z 6.9.2001 r. o dostŒpie do informa-
cji publicznej3. Zgodnie z art. 2 powo‡anej ustawy, ka¿dy ma prawo dostŒpu do
informacji publicznej i nie mo¿na od niego ¿„daæ wykazania interesu prawnego
lub faktycznego. Ustawa uprawnia do uzyskania informacji, wgl„du do doku-
mentów i uczestnictwa w posiedzeniach kolegialnych organów w‡adzy publicz-
nej (art. 3). Istotne jest tak¿e, ¿e w my�l art. 5 ust. 3 ustawy nie mo¿na ograniczaæ
� co do zasady � dostŒpu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postŒpo-
waniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, je¿eli postŒpowanie dotyczy‡o
organu w‡adzy publicznej lub podmiotów wykonuj„cych zadania publiczne4.
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1 Niestety, do�wiadczenie w sprawach prowadzonych przez UPP na Uniwersytecie Jagielloæskim
pokazuje, i¿ studenci czŒsto spotykaj„ siŒ z odmow„ udostŒpnienia akt sprawy klienta, pomimo ¿e dys-
ponuj„ pisemnym upowa¿nieniem od klienta. Kwestia ta poruszana by‡a na spotkaniach z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich, jako przyk‡ad ograniczania prawa do obrony osobom, które � z ró¿nych powo-
dów � nie mog„ przejrzeæ akt sprawy osobi�cie. W praktyce zdarzy‡o siŒ nawet kilka przypadków, gdy
klientowi udostŒpniono akta sprawy, lecz wyproszono z sekretariatu s„du towarzysz„cego mu studenta.

2 Rozporz„dzenie Prezydenta RP z 18.9.2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1646).
3 Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
4 Na tej podstawie mo¿na ¿„daæ wgl„du w dokumenty zwi„zane np. z publicznymi przetargami

przeprowadzanymi przez organy Skarbu Paæstwa, paæstwowe agencje czy jednostki samorz„du te-
rytorialnego. Dodatkowo nowa ustawa z 29.1.2004 r. � Prawo zamówieæ publicznych (Dz.U.
Nr 19, poz. 177 ze zm.) stanowi w art. 96 ust. 3, i¿ protokó‡ z przeprowadzonego postŒpowania
przetargowego wraz z za‡„cznikami jest jawny.



Odmowa dostŒpu do informacji mo¿e nast„piæ jedynie w drodze decyzji admi-
nistracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy).

c. Mo¿liwo�æ udzia‡u studentów w rozprawie

Równie wa¿n„ spraw„ jak dostŒp do akt jest mo¿liwo�æ udzia‡u studentów
w rozprawie. Ma to szczególne znaczenie, gdy klient nie bardzo potrafi odtwo-
rzyæ przebiegu rozprawy (np. tre�æ sk‡adanych przez strony wniosków lub wy-
danych przez s„d postanowieæ), a dostŒp przez studentów do akt sprawy jest
utrudniony (zob. wcze�niejsze uwagi). Obecno�æ studenta na rozprawie mo¿e
byæ tak¿e sposobem psychicznego wsparcia klienta, umo¿liwia te¿ mu ewentu-
alne zasiŒgniŒcie porady studenta (w czasie zarz„dzonej na wniosek klienta
przerwy w rozprawie).

Ogóln„ zasad„ zarówno postŒpowania karnego (tak¿e postŒpowania w spra-
wach o wykroczenia), jak i postŒpowania cywilnego jest jawno�æ rozprawy
(zob. odpowiednio art. 355 i 356 § 1 KPK, art. 70 § 1 KPW, art. 148 i 152
KPC). Je¿eli jawno�æ rozprawy jest wy‡„czona z mocy prawa lub zarz„dzenia
s„du (zob. art. 359 i 360 KPK, art. 70 § 2 KPW, art. 153, art. 427 i 5751 KPC),
studenci mog„ pozostaæ na sali rozpraw jako tzw. osoby zaufane, wskazane
przez stronŒ postŒpowania (zob. odpowiednio art. 361 § 1 KPK, art. 70 § 3
KPW i art. 154 § 1 KPC), albo � w przypadku postŒpowania karnego lub postŒ-
powania w sprawach o wykroczenia � za zgod„ przewodnicz„cego sk‡adu (zob.
art. 361 § 3 KPK, art. 70 § 3 KPW). Jawne s„ równie¿ rozprawy przed s„dami
administracyjnymi (zob. art. 90 § 1 i art. 95 PrPostSAdm). Je¿eli posiedzenie
odbywa siŒ przy drzwiach zamkniŒtych (art. 96 PrPostSAdm), studenci mog„
uczestniczyæ w posiedzeniu jako tzw. osoby zaufania, wskazane przez stronŒ
(zob. art. 97 § 1 PrPostSAdm)1.

d. Mo¿liwo�æ wyznaczania studentów na kuratorów stron

W sprawach cywilnych, a tak¿e w postŒpowaniu administracyjnym (np.
w sprawie o wymeldowanie) i s„dowoadministracyjnym studenci mog„ byæ
wyznaczani przez s„d na kuratorów dla strony, której miejsce pobytu nie jest
znane (zob. art. 143�144 KPC, art. 34 KPA, art. 78�79 PrPostSAdm). Kurator,
dzia‡aj„c za stronŒ, bierze udzia‡ w ca‡ym postŒpowaniu2 i korzysta ze wszyst-
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1 Niestety, w praktyce zdarzaj„ siŒ odmowy zezwolenia przez s„d na pozostanie na sali studen-
tów. Na takie zarz„dzenie s„du (nakazuj„ce opuszczenie sali) nie przys‡uguje ¿aden �rodek zaskar-
¿enia, okoliczno�æ ta mo¿e byæ tylko podnoszona jako uchybienie procesowe w apelacji od orze-
czenia koæcz„cego postŒpowanie.

2 Chyba ¿e odpadnie potrzeba ustanowienia kuratora (np. gdy kurator odnajdzie kuranda).



kich uprawnieæ, jakie stronie gwarantuj„ przepisy postŒpowania cywilnego lub
administracyjnego (np. mo¿e sk‡adaæ wnioski dowodowe, zaskar¿yæ orzeczenie
s„du lub decyzjŒ administracyjn„). Student jako kurator wyznaczony do zastŒ-
powania strony w postŒpowaniu cywilnym jest zwolniony z mocy prawa od po-
noszenia kosztów s„dowych (zob. art. 111 § 1 pkt 5 i § 2 KPC)1.

e. Mo¿liwo�æ porŒczenia spo‡ecznego przez poradniŒ

Gdy chodzi o pomoc prawn„ udzielan„ przez sekcjŒ prawa karnego, warto
zwróciæ uwagŒ na art. 271�272 KPK dotycz„cy stosowania �rodka zapobie-
gawczego w postaci porŒczenia spo‡ecznego. Na tej podstawie poradnia mo¿e
udzieliæ porŒczenia za osobŒ bŒd„c„ podejrzanym lub oskar¿onym w procesie
karnym.

f. Wymogi prawne dla pism procesowych

W zwi„zku z udzielaniem przez studentów pomocy prawnej klientom przez
przygotowywanie dla nich pism procesowych szczególne znaczenie maj„ prze-
pisy poszczególnych procedur okre�laj„ce wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaæ pisma procesowe. Odpowiednio w postŒpowaniu karnym ogólne wy-
magania pisma procesowego reguluje art. 119 KPK, w postŒpowaniu cywilnym
art. 125�128 KPC, za� w postŒpowaniu s„dowoadministracyjnym � art. 45�47
PrPostSAdm. Ponadto przepisy szczególne okre�laj„ dodatkowe wymagania,
jakie powinno spe‡niaæ danego rodzaju pismo procesowe (np. w postŒpowaniu
karnym wymagania dotycz„ce prywatnego aktu oskar¿enia normuje art. 487
KPK, za� przy apelacji od orzeczenia s„du I instancji � art. 427 i 428 KPK;
w postŒpowaniu cywilnym wymagania pozwu okre�laj„ art. 187�1872 KPC,
które stosuje siŒ odpowiednio do wniosków w postŒpowaniu nieprocesowym
� art. 511 § 1 KPC, dla apelacji � art. 368 KPC, w postŒpowaniu s„dowoadmi-
nistracyjnym zob. zw‡aszcza art. 57 PrPostSAdm, dotycz„cy wymogów for-
malnych skargi). Gdy chodzi o postŒpowanie administracyjne, to inaczej ni¿
w przypadku pozosta‡ych procedur, przepisy nie okre�laj„ ogólnych wymagaæ
pism procesowych, lecz jedynie wymagania stawiane dla poszczególnych rodza-
jów pism wnoszonych w toku postŒpowania: dla wniosku (podania) o wszczŒcie
postŒpowania wymagania formalne okre�laj„ art. 63�64 KPA i art. 168 OrdPU,
dla odwo‡ania od decyzji organu I instancji � art. 128 KPA, art. 222 OrdPU.
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1 WiŒcej na temat pe‡nienia przez studentów roli kuratorów zob. F. Wejman, Student poradni
jako kurator, Klinika Nr 1/1999, s. 89 i n.



g. Kwestie dotycz„ce kosztów s„dowych w postŒpowaniach

Z uwagi na to, ¿e klientami poradni s„ osoby ubogie, których nie staæ na po-
noszenie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, konieczna jest znajomo�æ
przepisów gwarantuj„cych mo¿liwo�æ ¿„dania przez klientów ustanowienia
przez s„d adwokata lub radcy prawnego z urzŒdu, jak te¿ � co jest warunkiem
koniecznym w przypadku starania siŒ o ustanowienie pe‡nomocnika z urzŒdu
w postŒpowaniu cywilnym � przepisów dotycz„cych zwolnienia od kosztów
s„dowych w sprawach cywilnych (zob. w postŒpowaniu karnym art. 78 KPK,
art. 22 KPW; w postŒpowaniu cywilnym art. 117�118 KPC; w postŒpowaniu
s„dowoadministracyjnym art. 243�263 PrPostSAdm).

Warto tak¿e zwróciæ uwagŒ, ¿e klienci poradni, nieznaj„cy dostatecznie jŒ-
zyka polskiego, mog„ korzystaæ z bezp‡atnej pomocy t‡umacza w toku postŒpo-
wania przed s„dami powszechnymi (zob. art. 5 § 2 i 3 PrUSP).

h. Zagadnienia dotycz„ce postŒpowaæ przed Trybuna‡em Konstytucyjnym
i Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dzia‡alno�ci poradni znaczenie ma tak¿e znajomo�æ przepisów regulu-
j„cych kompetencje i postŒpowanie przed Trybuna‡em Konstytucyjnym1 (w szcze-
gólno�ci chodzi o przewidzian„ w art. 79 Konstytucji mo¿liwo�æ wniesienia
skargi konstytucyjnej2) oraz kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich3 (z któ-
rego biurem poradnie wspó‡pracuj„)4.

Ponadto w sprawach prowadzonych przez sekcjŒ praw cz‡owieka istotne
znaczenie ma znajomo�æ konwencji odnosz„cych siŒ do praw cz‡owieka, zw‡asz-
cza Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz‡owieka i Podstawowych Wol-
no�ci z 4.11.1950 r.5, w szczególno�ci przepisów reguluj„cych sk‡adanie skarg
do Europejskiego Trybuna‡u Praw Cz‡owieka.
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1 Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.).
2 Niestety, studenci poradni nie mog„ sami sporz„dziæ skargi konstytucyjnej. Zgodnie z art. 48

ustawy o TK, skargŒ mo¿e sporz„dziæ jedynie adwokat lub radca prawny. Klient poradni mo¿e siŒ
jednak staraæ o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzŒdu, sk‡adaj„c w tym
celu wniosek do s„du rejonowego swojego miejsca zamieszkania.

3 Zob. w szczególno�ci art. 14�17 ustawy z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).

4 Zob. art. 17a ustawy o RPO, który nak‡ada na Rzecznika obowi„zek wspó‡dzia‡ania ze stowa-
rzyszeniami, ruchami obywatelskimi, zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony praw cz‡owieka
i obywatela.

5 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.



4. Propozycje legislacyjne

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano, podejmowanie i prowadzenie dzia‡alno�ci
przez poradnie nie jest w obecnym stanie prawnym regulowane ustawowo.
St„d te¿ nied‡ugo po powstaniu pierwszych poradni zrodzi‡a siŒ my�l przygoto-
wania odpowiedniego projektu ustawy, która mia‡aby regulowaæ te kwestie, jak
te¿ wprowadzenia koniecznych zmian w innych ustawach. Poni¿ej przedsta-
wione zostan„ dwie takie propozycje legislacyjne: projekt przygotowany przez
pracowników i studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Ja-
gielloæskiego i projekt przygotowany przez FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni
Prawnych.

a. Pierwszy projekt ustawy

Pierwszy projekt ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych zosta‡
opracowany na prze‡omie 1999/2000 r. przez pracowników i studentów Uni-
wersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Jagielloæskim1.

Projekt okre�la‡ ogólnie, ¿e celem dzia‡alno�ci poradni jest �wiadczenie po-
mocy prawnej na zasadach przewidzianych w ustawie oraz realizacja programu
edukacyjnego. W�ród szczegó‡owych zadaæ poradni projekt wymienia‡ upo-
wszechnianie wiedzy prawniczej, upowszechnianie dostŒpu do wymiaru spra-
wiedliwo�ci i ochronŒ grup spo‡ecznych, niemaj„cych zapewnionej nale¿ytej
reprezentacji2.

Projekt przewidywa‡, ¿e poradnie mog‡yby byæ tworzone przez szko‡y wy¿-
sze posiadaj„ce uprawnienia do nadawania stopnia magistra prawa, zgodnie
z zasadami okre�lonymi w ich statucie, przy czym rozpoczŒcie dzia‡alno�ci wy-
maga‡oby uzyskania zezwolenia Ministra Sprawiedliwo�ci3. Poradnia sk‡ada-
‡aby Ministrowi Sprawiedliwo�ci coroczne sprawozdanie ze swojej dzia‡alno-
�ci. W przypadkach okre�lonych w projekcie (m.in. niez‡o¿enia w terminie
sprawozdania, nienale¿ytego sprawowania nadzoru nad dzia‡alno�ci„ studen-
tów, niezawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej) Minister
Sprawiedliwo�ci by‡by uprawniony do cofniŒcia zezwolenia, czego skutkiem
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1 Zespo‡em kierowa‡ F. Zoll. Projekt zosta‡ og‡oszony wraz z uzasadnieniem w: Klinika
Nr 1/2000, s. 15 i n.

2 Projekt wymienia‡ tak¿e w�ród tych zadaæ ochronŒ praw konsumentów, natomiast � nieza-
sadnie � pomija‡ ochronŒ praw cz‡owieka.

3 O udzieleniu zezwolenia, jak i jego cofniŒciu minister zamieszcza‡by obwieszczenie w Moni-
torze Polskim.



by‡oby zakoæczenie dzia‡alno�ci przez poradniŒ1. Poradni„ musia‡by kierowaæ
nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego nauk
prawnych, za� bezpo�redni nadzór merytoryczny nad studentami sprawowany
musia‡by byæ � w zasadzie � przez osobŒ, która zda‡a egzamin sŒdziowski, pro-
kuratorski, adwokacki, radcowski lub notarialny, lub przez doktora habilitowa-
nego nauk prawnych. Szko‡a wy¿sza obowi„zana by‡aby zawrzeæ tak¿e umowŒ
ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu‡u dzia‡alno�ci poradni. Mini-
ster Sprawiedliwo�ci mia‡by przekazywaæ poradniom �rodki finansowe nie-
zbŒdne do realizacji ich zadaæ.

Zasady wewnŒtrznego funkcjonowania poradni okre�la‡by regulamin, nada-
wany przez organ szko‡y wy¿szej w‡a�ciwy do jej powo‡ania. Projekt regulo-
wa‡ tak¿e zasady przyjmowania i prowadzenia spraw przez poradniŒ oraz for-
my �wiadczenia pomocy prawnej klientom. Studenci i pracownicy poradni by-
liby zobowi„zani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w zwi„zku
z udzielaniem pomocy prawnej. Studenci poradni mogliby byæ � w ograniczo-
nym zakresie2 � ustanawiani przez klientów pe‡nomocnikami w postŒpowaniu
cywilnym oraz obroæcami w sprawach o wykroczenia3. Pe‡nomocnictwo proce-
sowe udzielone studentowi wygasa‡oby z chwil„ cofniŒcia szkole wy¿szej ze-
zwolenia na prowadzenie poradni.

Poradnia zgodnie z projektem posiada‡aby status organizacji spo‡ecznej
w rozumieniu przepisów KPC, KPK a tak¿e innych ustaw.

b. Drugi projekt ustawy4

Projekt przygotowany przez FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych
w wersji z 2003 r. stanowi w zasadzie powtórzenie przedstawionego projektu
opracowanego przez pracowników i studentów UPP UJ. Niewielkie ró¿nice
w porównaniu z poprzednim projektem polegaj„ przede wszystkim na aktualiza-
cji przepisów, które ustawa mia‡aby nowelizowaæ, jak te¿ nieco innej systematyce
poszczególnych przepisów. Projekt zak‡ada, ¿e regulamin poradni musia‡by okre�laæ
zasady postŒpowania dyscyplinarnego wobec studentów pracuj„cych w poradni5.
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1 Poradnia mog‡aby tylko koæczyæ rozpoczŒte sprawy, które nie wi„za‡yby siŒ z reprezentacj„
klientów.

2 Jedynie w sprawach, które w I instancji nale¿„ do w‡a�ciwo�ci s„dów rejonowych.
3 Projekt przewidywa‡ w zwi„zku z tym nowelizacjŒ KPC i ówczesnych przepisów o postŒpo-

waniu w sprawach o wykroczenia (KPK i KPW z 1971 r.).
4 Pe‡ny tekst w za‡„czniku Nr 4.
5 Unormowanie to wydaje siŒ zbŒdne, skoro studenci podlegaj„ ju¿ odpowiedzialno�ci dyscy-

plinarnej, a poza tym budzi zastrze¿enia, gdy¿ zasady odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej mia‡yby
byæ regulowane nie w samej ustawie, lecz w akcie wydanym przez organ szko‡y wy¿szej (odpowie-
dzialno�æ dyscyplinarna nale¿y do materii zastrze¿onej dla ustaw).



Nieco inaczej uregulowana zosta‡a tak¿e kwestia skutków cofniŒcia zezwolenia
na dzia‡alno�æ poradni1 oraz likwidacji poradni2.

B. Regulacje deontologiczne. Kodeks etyki adwokackiej

adw. Wojciech Hermeliæski (Naczelna Rada Adwokacka)
W. Hermeliæski

Uniwersyteckie poradnie prawne w swojej pracy musz„ stosowaæ okre�lone
zasady etyczne. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony Kodeks etyki
adwokackiej wraz z komentarzem autora opracowania oraz zbudowany na tej
podstawie przyk‡adowy kliniczny Kodeks deontologiczny.

1. Kodeks etyki adwokackiej � wprowadzenie

Pocz„tki prac zmierzaj„cych do opracowania zbioru zasad etyki adwokac-
kiej siŒgaj„ drugiej po‡owy XIX w., kiedy to adwokat warszawski A. Suligow-
ski wraz z innymi adwokatami opracowa‡ �Kwestionariusz do etyki obroæczej�
zawieraj„cy ponad 100 pytaæ, które w przysz‡o�ci sta‡y siŒ podstaw„ dla tzw.
Kodeksu etyki adwokackiej. W pó�niejszym okresie spraw„ etyki zajmowano
siŒ m.in. na Pierwszym Zje�dzie Adwokatów Polskich we Lwowie w roku
1914, a w okresie miŒdzywojennym Rada Adwokacka w Warszawie powo‡a‡a
w tym celu specjaln„ komisjŒ. Po przerwie spowodowanej wojn„ Naczelna
Rada Adwokacka powo‡a‡a komisjŒ ds. opracowania zbioru zasad etyki adwo-
kackiej, która dzia‡aj„c pod przewodnictwem adw. S. Janczewskiego, przygoto-
wa‡a jego projekt. Naczelna Rada Adwokacka 7.5.1961 r. uchwali‡a �Zbiór za-
sad etyki adwokackiej i godno�ci zawodu�, kilkakrotnie pó�niej nowelizowany.
W dniu 10.10.1998 r. Naczelna Rada Adwokacka uchwali‡a obowi„zuj„cy do
dzisiaj �Zbiór zasad etyki adwokackiej i godno�ci zawodu� (zwany Kodeksem
etyki adwokackiej).

Kodeks etyki na plan pierwszy wysuwa obowi„zek adwokata przestrzega-
nia norm etycznych i strze¿enia godno�ci zawodu oraz powstrzymywania siŒ
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1 Skutkiem cofniŒcia zezwolenia by‡oby zawieszenie dzia‡alno�ci, a nie likwidacja poradni.
Ponowne podjŒcie dzia‡alno�ci wymaga‡oby uzyskania nowego zezwolenia.

2 O likwidacji poradni decydowa‡by organ szko‡y wy¿szej, okre�lony w jej statucie. O podjŒciu
decyzji w sprawie likwidacji (co skutkowa‡oby natychmiastowym wyga�niŒciem udzielonych stu-
dentom pe‡nomocnictw i wyga�niŒciu zezwolenia na dzia‡alno�æ poradni) szko‡a wy¿sza obo-
wi„zana by‡aby zawiadomiæ Ministra Sprawiedliwo�ci.



od takiego postŒpowania, które mog‡oby go poni¿yæ w opinii publicznej lub
poderwaæ zaufanie do zawodu. Normy etyczne, jak te¿ zasady godno�ci zawo-
du powinny byæ przestrzegane nie tylko w dzia‡alno�ci zawodowej, ale te¿
w ¿yciu publicznym i prywatnym. Za ich nieprzestrzeganie adwokat ponosi od-
powiedzialno�æ dyscyplinarn„ przed s„dem dyscyplinarnym funkcjonuj„cym
przy ka¿dej OkrŒgowej Radzie Adwokackiej oraz przed Wy¿szym S„dem Dys-
cyplinarnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Adwokat udzielaj„cy pomocy klientowi powinien zawsze pamiŒtaæ, i¿ wszel-
kie podejmowane przez niego dzia‡ania maj„ na celu wy‡„cznie ochronŒ intere-
sów klienta. Powinien zatem czynno�ci te wykonywaæ wed‡ug swojej najlep-
szej woli i wiedzy, z nale¿yt„ uczciwo�ci„, sumienno�ci„ i gorliwo�ci„. Powi-
nien w tym celu stale podnosiæ swoje kwalifikacje zawodowe oraz d„¿yæ do
utrzymania wysokiej sprawno�ci zawodowej. Oczywiste jest jednocze�nie, i¿
chŒæ obrony czy reprezentowania klienta musi mie�ciæ siŒ w granicach prawa.
Adwokat nie mo¿e zatem przedsiŒbraæ takich dzia‡aæ, które wprawdzie s‡u¿„
ochronie interesów klienta, jednak¿e same w sobie stanowi„ naruszenie prawa
(np. usuwanie niekorzystnych dokumentów z akt sprawy itp.).

Aby móc w sposób w‡a�ciwy wype‡niaæ swoje obowi„zki, adwokat korzy-
sta z pe‡nej swobody i niezawis‡o�ci.

Adwokatowi nie wolno ‡„czyæ z wykonywanym zawodem takich zajŒæ, któ-
re uw‡acza‡yby godno�ci zawodu lub ogranicza‡y jego niezawis‡o�æ, jak np.
sprawowanie funkcji cz‡onka zarz„du spó‡ki prawa handlowego, podejmowa-
nie siŒ po�rednictwa przy transakcjach handlowych, prowadzenie kancelarii ad-
wokackiej w tym samym lokalu z osob„ prowadz„c„ inn„ dzia‡alno�æ, gdyby
taka sytuacja by‡a sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej.

2. Wykonywanie zawodu

Adwokat odpowiada osobi�cie za swe czynno�ci zawodowe, gdy¿ wykonu-
je zawód w sposób samodzielny, korzystaj„c z pe‡nej swobody i niezawis‡o�ci.
fladne sugestie i wskazówki klienta przy prowadzeniu sprawy nie mog„ wp‡y-
waæ na adwokata w taki sposób, aby go wi„za‡y, a w szczególno�ci powodo-
wa‡y naruszenie przez niego zasad etyki i godno�ci zawodu (np. praktyka pod-
pisywania przez adwokata pism do s„du sporz„dzanych przez osobŒ trzeci„).
Z tego samego powodu adwokat nie mo¿e �wiadomie podawaæ s„dowi nie-
prawdziwych informacji. Nie wolno mu równie¿ udzielaæ klientowi pomocy
prawnej, która u‡atwia‡aby pope‡nienie przestŒpstwa albo te¿ wskazywa‡aby
mo¿liwo�æ unikniŒcia odpowiedzialno�ci karnej za czyn, który mia‡by zostaæ
pope‡niony w przysz‡o�ci.
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Adwokat jest odpowiedzialny za tre�æ wszelkich pism w sprawie, które zre-
dagowa‡, nawet je�li ich osobi�cie nie podpisuje. Oznacza to, i¿ odpowiada za
tre�æ zarówno tych pism, które sam opracowa‡, ale których nie podpisuje, jak
równie¿ tych, których nie jest autorem, ale pod którymi sk‡ada swój podpis.
Adwokat nie ma obowi„zku badania, czy fakty podawane przez klienta s„
zgodne z prawd„, jednak powinien zachowaæ umiar w formu‡owaniu okolicz-
no�ci ma‡o prawdopodobnych. Równie¿ jŒzyk, jakiego u¿ywa zarówno w pis-
mach procesowych, jak i w wyst„pieniach przed s„dem czy innymi organami,
powinien cechowaæ siŒ pow�ci„gliwo�ci„, taktem i szacunkiem dla s„du, stron
i pe‡nomocników. Adwokat nie mo¿e u¿ywaæ zwrotów niegrzecznych, obra�li-
wych, ironicznych itp. Nie jest dopuszczalne u¿ywanie w korespondencji za-
wodowej ró¿nego rodzaju gró�b i pogró¿ek pod adresem przeciwnika czy osób
trzecich o odpowiedzialno�ci karnej czy podatkowo-skarbowej w przypadku
niezastosowania siŒ do ¿„dania zawartego w pi�mie adwokata lub te¿ straszenie
skarg„ do prokuratora w zwi„zku z wysuniŒtym roszczeniem maj„tkowym. Ad-
wokata chroni wprawdzie immunitet adwokacki, jednak powinien zachowaæ
umiar i oglŒdno�æ w wypowiedziach.

Adwokat powinien unikaæ demonstrowania, szczególnie publicznie, swego
osobistego stosunku do klienta i osób mu bliskich, jak te¿ okazywania za¿y-
‡o�ci z osobami zatrudnionymi w s„dzie czy organach �cigania (np. publiczne
zwracanie siŒ po imieniu do sŒdziego).

Jedn„ z podstawowych zasad wi„¿„cych adwokata jest tajemnica adwokac-
ka uregulowana przede wszystkim w przepisach ustawy � Prawo o adwokatu-
rze. Z tajemnicy tej adwokat nie mo¿e byæ zwolniony w ¿adnym wypadku i nie
ustaje ona nawet z chwil„ wyga�niŒcia pe‡nomocnictwa. Zgodnie z Kodeksem
etyki, obowi„zany jest on zachowaæ w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzia‡
siŒ w zwi„zku z wykonywaniem obowi„zków zawodowych. Takim samym
obowi„zkiem zachowania tajemnicy objŒte s„ wszelkie materia‡y znajduj„ce
siŒ w aktach adwokackich, jak równie¿ wszelkie wiadomo�ci i dokumenty
otrzymane od klienta. Adwokat pos‡uguj„cy siŒ w pracy zawodowej kompu-
terem powinien stosowaæ takie oprogramowanie, aby zapobiec ujawnieniu
powy¿szych danych.

Surowym zakazem objŒte jest równie¿ prowadzenie sprawy i udzielanie po-
mocy prawnej w sprawie, je�li:

1) adwokat udzieli‡ wcze�niej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej
sprawie lub sprawie z ni„ zwi„zanej,

2) adwokat bra‡ udzia‡ w tej sprawie, wykonuj„c funkcjŒ publiczn„,
3) osoba, przeciwko której ma prowadziæ sprawŒ, jest jego klientem choæby

w innej sprawie,
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4) adwokat bŒd„cy dla niego osob„ blisk„ prowadzi sprawŒ lub udzieli‡ ju¿ po-
mocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z ni„
zwi„zanej.

Kolejn„ wa¿n„ zasad„ obowi„zuj„c„ adwokatów jest zakaz korzystania
z reklamy w jakiejkolwiek formie, jak te¿ pozyskiwania klientów w sposób
sprzeczny z godno�ci„ zawodu (np. zostawianie wizytówek w ró¿nego rodzaju
placówkach us‡ugowych itp.). Adwokatowi nie wolno umieszczaæ reklam w pra-
sie i innych �rodkach masowego przekazu, reklamowaæ swojej dzia‡alno�ci
w czasie wystŒpowania w �rodkach masowego przekazu, korzystaæ z us‡ug po-
�redników czy te¿ pozyskiwaæ klientów w sposób niezgodny z zasadami lojal-
no�ci wobec kolegów.

Adwokatowi wolno jest umie�ciæ na lokalu kancelarii tablicŒ zawieraj„c„
jego imiŒ i nazwisko, zawód, tytu‡ naukowy, preferencje zawodowe, mo¿liwo-
�ci obs‡ugi w jŒzykach obcych, adres i numery �rodków ‡„czno�ci. Ostatnio
w adwokaturze trwa dyskusja o potrzebie dopuszczenia mo¿liwo�ci rozszerze-
nia zakresu reklamy.

3. Stosunek do s„du i innych organów, przed którymi wystŒpuje
adwokat

WystŒpuj„c przed s„dem lub innym organem, adwokat obowi„zany jest za-
chowaæ w swoim zachowaniu i wypowiedziach takt i umiar. Nawet nietaktowne
czy niestosowne wypowiedzi przeciwników procesowych lub sŒdziego nie mog„
byæ w ¿adnym wypadku podstaw„ do tego samego rodzaju odpowiedzi ze strony
adwokata. Adwokat powinien równie¿ dbaæ o to, aby jego wyst„pienia czy pyta-
nia (np. w trakcie przes‡uchania �wiadka) nie narusza‡y godno�ci osób bior„cych
udzia‡ w sprawie. W sytuacji gdy adwokat nie mo¿e wzi„æ udzia‡u w czynno-
�ciach przed s„dem lub innym organem, powinien go o tym zawiadomiæ, a je�li
by‡o to niemo¿liwe, niezw‡ocznie usprawiedliwiæ swoj„ nieobecno�æ.

Równie¿ w trakcie odwiedzin osób pozbawionych wolno�ci adwokat powi-
nien dbaæ o zachowanie godno�ci zawodu, w szczególno�ci przestrzegaæ zasad
regulaminu wiŒziennego (nie wolno np. odbieraæ od pozbawionego wolno�ci
korespondencji, nawet je�li przeznaczona jest dla osób mu najbli¿szych).

4. Stosunek do kolegów

Podobnie jak w stosunku do s„du czy innych organów adwokat powinien
zachowaæ takt i umiar wobec kolegów adwokatów, ponadto stosowaæ siŒ do za-
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sady uprzejmo�ci, lojalno�ci i kole¿eæstwa. Adwokatowi nie wolno porozumie-
waæ siŒ ze stron„ przeciwn„, w sytuacji gdy �wiadom jest tego, i¿ strona ta ko-
rzysta ju¿ z pomocy adwokata. W takiej sytuacji wszelkie rozmowy czy nego-
cjacje powinny odbywaæ siŒ z udzia‡em tego adwokata. Nale¿y dodaæ, i¿
wszelkie tego rodzaju rozmowy i pertraktacje jako chronione tajemnic„ zawo-
dow„ nie mog„ w ¿adnym wypadku podlegaæ ujawnieniu.

Powa¿ne obowi„zki ci„¿„ na adwokacie zamierzaj„cym przyst„piæ do spra-
wy, w której dzia‡a ju¿ ustanowiony pe‡nomocnik czy obroæca. Zanim jeszcze
udzieli pomocy prawnej, powinien zawsze upewniæ siŒ, czy klient korzysta
z pomocy prawnej innego adwokata, a je�li tak, to bez jego wiedzy i zgody nie
mo¿e udzieliæ pomocy ani braæ udzia‡u w sprawie. Nale¿y dodaæ, ¿e adwokat
ju¿ dzia‡aj„cy mo¿e odmówiæ zgody tylko z wa¿nych powodów.

Zasady kole¿eæstwa obowi„zuj„ce wszystkich adwokatów wymagaj„, aby
adwokat, który nie mo¿e stawiæ siŒ w s„dzie w wyznaczonym czasie, zawiado-
mi‡ o tym wcze�niej innych adwokatów wystŒpuj„cych w tej sprawie i uzgodni‡
z nimi czas swojego stawiennictwa. Podobnie powinien post„piæ adwokat, któ-
ry chce, aby jego sprawa zosta‡a rozpatrzona przez s„d poza kolejno�ci„ � powi-
nien wówczas uzyskaæ na to zgodŒ adwokatów wystŒpuj„cych we wcze�niej-
szych sprawach. Równie¿ sk‡adane przez obroæcŒ pisma procesowe powinny
byæ przedstawione s„dowi na samym pocz„tku rozprawy, a ich odpisy dorŒczo-
ne jak najwcze�niej adwokatowi strony przeciwnej.

Udzielaj„c substytucji innemu koledze, adwokat powinien uczyniæ to w ta-
kim czasie, aby zastŒpuj„cy go adwokat mia‡ czas na przygotowanie siŒ do
sprawy, oraz przekazaæ mu wszelkie mo¿liwe dokumenty niezbŒdne do nale¿y-
tego przeprowadzenia zastŒpstwa.

5. Stosunek do klientów

Podstawow„ zasad„ dzia‡ania adwokata reprezentuj„cego klienta jest obro-
na jego interesów w sposób odwa¿ny i honorowy bez wzglŒdu na korzy�ci oso-
biste adwokata i konsekwencje, które mog„ wynikaæ z takiej postawy dla niego
lub innej osoby. fladne okoliczno�ci, np. obawa przed utrat„ dobrych stosun-
ków z s„dem, nie powinny mieæ wp‡ywu na zdecydowan„ � ale mieszcz„c„ siŒ
w ramach taktu i umiaru � postawŒ obroæcy reprezentuj„cego klienta. Pro-
wadz„c sprawŒ, adwokat powinien dzia‡aæ tak, aby nie nara¿aæ klienta na nie-
potrzebne koszty (np. zg‡aszaj„c wnioski o powo‡anie bieg‡ych, których opinie
bŒd„ nieprzydatne w danej sprawie), a tak¿e doradzaæ mu ugodowe zakoæcze-
nie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta.
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Adwokat powinien dbaæ o to, aby nie doprowadzaæ do sytuacji, w której re-
prezentuje klientów, maj„cych sprzeczne interesy. Gdyby tak siŒ sta‡o, powi-
nien niezw‡ocznie wypowiedzieæ im pe‡nomocnictwo. Obowi„zek wypowie-
dzenia pe‡nomocnictwa dotyczy równie¿ sytuacji, gdy klient utraci‡ zaufanie do
adwokata, jako ¿e podstaw„ stosunku pe‡nomocnictwa jest zaufanie.

W sprawach finansowych adwokata obowi„zuje szczególna skrupulatno�æ
w stosunku do klienta. Po zakoæczeniu pe‡nomocnictwa adwokat powinien roz-
liczyæ siŒ z nim we wszystkich sprawach finansowych, tj. zarówno w zakresie
honorarium, jak te¿ kosztów, depozytów itp.

Adwokat ma obowi„zek wydaæ klientowi na jego ¿„danie wszelkie doku-
menty, jakie od niego otrzyma‡, a tak¿e wszelkie pisma, które w tej sprawie
otrzyma‡ od s„du. Wydania takich pism nie mo¿na uzale¿niaæ od uprzedniego
uregulowania przez klienta honorarium czy kosztów na rzecz adwokata. Rów-
nie¿ fakt nieuiszczenia przez klienta ustalonego honorarium nie mo¿e byæ dla
adwokata podstaw„ do zaniechania przez niego czynno�ci w prowadzonej spra-
wie, w szczególno�ci nie wolno mu uchyliæ siŒ od stawiennictwa na rozprawie.
Mo¿e natomiast w takiej sytuacji wypowiedzieæ pe‡nomocnictwo w trybie i ter-
minie przewidzianym prawem.

Je¿eli adwokat uwa¿a, ¿e wnoszenie �rodka odwo‡awczego od orzeczenia
jest bezzasadne, musi uzyskaæ od klienta zgodŒ na rezygnacjŒ z takiego �rodka.
Je�li klient takiej opinii nie podzieli, adwokat powinien wypowiedzieæ mu
pe‡nomocnictwo.

Adwokat powinien wystrzegaæ siŒ brania udzia‡u w czynno�ciach egzeku-
cyjnych, w szczególno�ci takich, które z istoty swej mog„ byæ konfliktogenne,
np. asysta komornikowi przy eksmisji.

6. Stosunek do w‡adz adwokatury

Gwarancj„ niezale¿no�ci adwokatury jest jej samorz„d, wybierany przez
adwokatów, cz‡onków korporacji. Pe‡nienie funkcji we w‡adzach adwokatury
jest prawem i obowi„zkiem korporacyjnym ka¿dego adwokata. Adwokat, który
zosta‡ wybrany do pe‡nienia funkcji we w‡adzach samorz„dowych, powinien
wykonywaæ powierzone mu obowi„zki z najwy¿sz„ staranno�ci„ i dbaæ o inte-
resy ca‡ego �rodowiska adwokackiego.

Ka¿dy adwokat obowi„zany jest do stosowania siŒ do obowi„zuj„cych
uchwa‡ i innych decyzji w‡adz samorz„dowych, w szczególno�ci zobowi„zany
jest stawiæ siŒ na ka¿de ¿„danie w‡adz adwokatury oraz udzielaæ im wymaga-
nych wyja�nieæ w okre�lonym terminie.
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Jednym z obowi„zków cz‡onków adwokatury jest regularne p‡acenie sk‡a-
dek korporacyjnych. Zawinione niep‡acenie sk‡adek jest powa¿nym narusze-
niem zasad etyki zawodowej.

7. Komentarz do Kodeksu etyki adwokackiej w kontek�cie
specyfiki pracy klinik prawa

Studenckie kliniki prawa sta‡y siŒ ju¿ elementem prawniczej rzeczywisto�ci
w Polsce. Z jednej strony jest to doskona‡a praktyka dla studentów wydzia‡ów
prawa, z drugiej � istotna pomoc dla ludzi trapionych ró¿nymi, czŒsto drobny-
mi, ale uci„¿liwymi problemami prawnymi, którzy nie zawsze mog„ sobie po-
zwoliæ na skorzystanie z p‡atnej pomocy zawodowego prawnika. Wydaje siŒ,
¿e dzia‡alno�æ dobrze zorganizowanej kliniki prawa, dzia‡aj„cej pod okiem pra-
cowników naukowych uniwersytetu, mo¿e stanowiæ uzupe‡nienie nie zawsze
poprawnie dzia‡aj„cego systemu legal aid. Dlatego te¿ niezmiernie wa¿ne jest,
aby dzia‡alno�æ studentów udzielaj„cych pomocy prawnej osobom czŒsto bez-
radnym i zagubionym ze swoimi problemami by‡a na najwy¿szym poziomie
merytorycznym, ale te¿, co nie mniej wa¿ne, odznacza‡a siŒ takim samym po-
ziomem etycznym. Temu w‡a�nie celowi mia‡o s‡u¿yæ powy¿sze przedstawie-
nie podstawowych zasad, jakimi rz„dzi siŒ korporacja adwokacka i wszyscy jej
cz‡onkowie.

Bezsporne jest, ¿e z oczywistych powodów stosowanie tych zasad bezpo-
�rednio przez kliniki prawa nie wydaje siŒ mo¿liwe. S„ to normy uchwalone
przez organy adwokatury i tylko jej cz‡onków wi„¿„. Niemniej jednak mog„
one stanowiæ pewien ogólny wzorzec dla studentów udzielaj„cych pomocy
prawnej klientom klinik. Na pewno jedn„ z podstawowych zasad, która powin-
na byæ przestrzegana tak¿e przez cz‡onków klinik prawa, jest obowi„zek �wiad-
czenia pomocy klientom wed‡ug najlepszej woli i wiedzy, z nale¿yt„ uczciwo-
�ci„, sumienno�ci„ i gorliwo�ci„ (§ 8 Kodeksu etyki). Udzielaj„cy pomocy
prawnej nie powinni w sporz„dzanych przez siebie pismach �wiadomie poda-
waæ nieprawdy, ponosz„ te¿ odpowiedzialno�æ za formŒ i tre�æ pism, które
przygotowuj„ na ¿yczenie klienta. Wydaje siŒ tak¿e trafne zastosowanie zasa-
dy, i¿ wzajemne zaufanie miŒdzy klientem a udzielaj„cym pomocy jest podsta-
wow„ spraw„ rzutuj„c„ na prawid‡owe �wiadczenie pomocy prawnej. Tych kil-
ka bezspornych regu‡ z adwokackiego zbioru zasad etyki niew„tpliwie bŒdzie
pomocne w pracy cz‡onków klinik prawa, w ich kontaktach z osobami poszu-
kuj„cymi porad i pomocy w rozwi„zywaniu ró¿nych problemów prawnych.
Natomiast sama idea Kodeksu etyki, jej przes‡anie bŒd„ce niczym innym jak
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zobowi„zaniem do przyzwoito�ci zawodowej i osobistej powinny w ca‡ej pe‡ni
przy�wiecaæ ka¿demu prawnikowi-praktykowi, który podejmuje siŒ szczytnego
zadania niesienia pomocy drugiemu bŒd„cemu w potrzebie. Je�li praca w klini-
ce zachŒci studentów do wykonywania pó�niej zawodu adwokata, zdobyte ju¿
do�wiadczenie i znajomo�æ regu‡ etyki adwokackiej niew„tpliwie bŒd„ drogo-
wskazem w dalszej pracy dla dobra innych.

8. Kodeks deontologiczny Kliniki Prawa UW

W oparciu o powy¿sze zasady Kodeksu etyki adwokackiej, kliniki prawa
postanowi‡y stworzyæ w‡asny Kodeks zasad etycznych. Za przyk‡adowe roz-
wi„zanie niechaj pos‡u¿y przyjŒty przez KlinikŒ Prawa przy Uniwersytecie
Warszawskim poni¿szy Kodeks deontologiczny.

Kodeks deontologiczny Studenckiego O�rodka Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego �Klinika Prawa�

Art. 1

Studenci oraz osoby sprawuj„ce nadzór (zwane dalej koordynatorami Kliniki) s„ zobo-
wi„zane do ochrony interesów klienta w sposób odwa¿ny i honorowy, nie bacz„c na wyni-
kaj„ce z takiej postawy konsekwencje dla siebie lub innej osoby.

Art. 2

Postawa studentów oraz koordynatorów Kliniki powinna wyra¿aæ chŒæ niesienia kliento-
wi pomocy.

Art. 3

Przy udzielaniu pomocy prawnej studenci i koordynatorzy Kliniki zobowi„zani s„ do
przestrzegania zasad rzetelno�ci i staranno�ci oraz terminowo�ci w wykonywaniu wszelkich
prac.

Art. 4

Studenci i koordynatorzy Kliniki obowi„zani s„ zachowaæ w tajemnicy i zabezpieczyæ
przed ujawnieniem i niepo¿„danym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedzieli siŒ
w zwi„zku z uczestnictwem w dzia‡alno�ci Kliniki. Obowi„zek ten nie jest ograniczony
w czasie.

Art. 5

Klinika nie mo¿e prowadziæ spraw, w których wystŒpuje konflikt interesów klienta z in-
teresem:
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1. Osoby, która by‡a lub jest Klientem Kliniki;
2. Osoby, która by‡a lub jest klientem osoby, która dzia‡a w Klinice jako student, koordyna-

tor lub osoba nale¿„ca do personelu pomocniczego Kliniki; b„d� by‡a lub jest Klientem
podmiotu, w ramach którego osoby wymienione �wiadczy‡y b„d� uczestniczy‡y w �wiad-
czeniu pomocy prawnej.

Art. 6

Studentowi oraz koordynatorowi Kliniki nie wolno podejmowaæ siŒ udzielania pomocy
prawnej:
1. Której wynik mo¿e dotyczyæ jego osoby lub maj„tku;
2. Gdy udziela‡ wcze�niej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub

w sprawie z ni„ zwi„zanej albo wystŒpowa‡ w charakterze �wiadka;
3. Przeciwko osobie bliskiej lub osobie, z któr„ ma powa¿ny zatarg osobisty;
4. Klientom, których interesy s„ sprzeczne, chocia¿by ci klienci siŒ na to godzili. W razie

ujawnienia siŒ sprzeczno�ci w toku udzielania pomocy prawnej student obowi„zany jest
poinformowaæ klientów o braku mo¿liwo�ci jej kontynuowania.

Art. 7

Student dzia‡aj„cy w ramach innego podmiotu �wiadcz„cego odp‡atnie pomoc prawn„
nie mo¿e byæ Studentem Kliniki.

Art. 8

Studentowi i koordynatorowi Kliniki nie wolno udzielaæ pomocy prawnej, która u‡atwi‡aby
pope‡nienie przestŒpstwa lub wskazywa‡aby mo¿liwo�æ unikniŒcia odpowiedzialno�ci karnej
za czyn, który mia‡ zostaæ pope‡niony w przysz‡o�ci.

Art. 9

Studentowi nie wolno w przygotowywanej opinii lub projektach pism procesowych �wia-
domie podawaæ nieprawdziwych informacji.

Art. 10

Studenci i koordynatorzy Kliniki nie mog„ usprawiedliwiaæ naruszenia zasad etyki
powo‡ywaniem siŒ na poczynione przez klienta sugestie.

Art. 11

Przy udzielaniu porady prawnej studentów i koordynatorów Kliniki obowi„zuje zacho-
wanie zasad rzeczowo�ci.

Art. 12

Przy udzielaniu pomocy prawnej studenci i koordynatorzy Kliniki powinni braæ pod
uwagŒ prawne i pozaprawne aspekty problemu identyfikowanego z perspektywy klienta, przy
uwzglŒdnieniu jego systemu warto�ci. W rozmowach z klientem student powinien mieæ na
wzglŒdzie potrzebŒ udzielenia wsparcia moralnego.
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Art. 13

Student powinien aktywnie w‡„czaæ klienta w proces rozwa¿ania potencjalnych roz-
wi„zaæ problemu, przedstawiaj„c mu rzetelnie prawne mo¿liwo�ci ochrony jego interesów.

Art. 14

Student jest obowi„zany informowaæ klienta o ka¿dej podjŒtej w ramach pomocy praw-
nej czynno�ci i jej wyniku oraz udzielaæ mu na bie¿„co odpowiedzi na wszystkie pytania.

Art. 15

Student powinien odmówiæ udzielenia pomocy prawnej klientowi, który straci‡ do niego
zaufanie.

Art. 16

Student nie mo¿e udzielaæ porad, gdy zg‡asza siŒ osoba nieupowa¿niona.

Art. 17

Klinika obowi„zana jest wydaæ na ¿„danie klienta wszelkie dostarczone przez niego pi-
sma i kopie dokumentów.

Art. 18

Klinika nie jest zobowi„zana do ponoszenia wydatków zwi„zanych z udzielaniem pomo-
cy prawnej, np. op‡at s„dowych.

Art. 19

Studentowi oraz koordynatorowi Kliniki Prawa nie wolno przyjmowaæ od klienta ¿adnej
korzy�ci materialnej lub osobistej w zwi„zku z udzieleniem pomocy prawnej.

Art. 20

Wzajemne relacje studentów i koordynatorów Kliniki powinna cechowaæ kole¿eæsko�æ
i chŒæ niesienia pomocy.
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Rozdzia‡ IV. Administracja i zarz„dzanie poradni„

A. Forma organizacyjno-prawna poradni prawnych

dr Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Bia‡ymstoku)
A. Sakowicz

Bez wzglŒdu na cel czy zakres dzia‡ania jakiejkolwiek organizacji jej forma
organizacyjno-prawna warunkuje efektywne funkcjonowanie. W przypadku kli-
nicznego nauczania prawa w celu skutecznego zdobywania praktycznych pod-
staw rzemios‡a prawniczego wymaga siŒ nie tylko przygotowania dydaktyczne-
go i psychologicznego studentów, ale równie¿ dzia‡ania w odpowiedniej formie
organizacyjnej i prawnej. Obecnie jej status prawny mo¿e przybieraæ postaæ:

1) ko‡a naukowego;
2) jednostki organizacyjnej na wydziale;
3) stowarzyszenia b„d� fundacji;
4) formy mieszanej.

W tych w‡a�nie formach dzia‡aj„ poradnie w Polsce. Poni¿ej kilka uwag na
temat ka¿dej z nich. Nale¿y podnie�æ, i¿ kliniki prawne mog„ dzia‡aæ w której-
kolwiek z form organizacyjnych w zale¿no�ci od sytuacji na uczelni, mo¿liwo-
�ci organizacyjnych czy woli samych studentów. Chcieliby�my tak¿e zazna-
czyæ, i¿ nie jest naszym zadaniem opisywaæ szczegó‡owo zak‡adanie poradni
w powy¿szych formach, lecz zaznaczenie plusów i minusów z tym zwi„zanych.

1. Ko‡o naukowe

Najprostsz„ drog„ umo¿liwiaj„c„ powstanie poradni i jej funkcjonowanie
jest za‡o¿enie ko‡a naukowego na uczelni. Zgodnie z art. 158 ust. 1 SzkolWy¿U,
studenci, poza uprawnieniami wynikaj„cymi z ustawy � Prawo o stowarzysze-
niach1, maj„ prawo do zrzeszania siŒ w uczelnianych organizacjach studenc-
kich, w szczególno�ci w ko‡ach naukowych, artystycznych i sportowych, zgod-
nie z zasadami okre�lonymi w niniejszej ustawie.

A. Sakowicz
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Z ust. 2 tego artyku‡u wynika istotne uprawnienie � je¿eli poradnia jest za-
rejestrowana w formie ko‡a naukowego, ma prawo wystŒpowania z wnioskami
do organów uczelni oraz organów samorz„du studenckiego w sprawach doty-
cz„cych studiów i funkcjonowania uczelni. Jest to wa¿ne z uwagi na mo¿liwo�æ,
a wrŒcz konieczno�æ wprowadzenia praktycznego nauczania prawa � pod
nazw„ np. �Klinika prawa� � do programu nauczania na wydziale. Co wiŒcej,
wedle art. 158 ust. 3 SzkolWy¿U organy uczelni1 mog„ przeznaczyæ �rodki ma-
terialne na potrzeby poradni.

Za‡o¿enie poradni prawnej w formie ko‡a naukowego wymaga podjŒcia
okre�lonych kroków, przede wszystkim rejestracji, której podlega ka¿da uczel-
niania organizacja studencka. Rejestracja ma charakter jawny (art. 159 ust. 1
SzkolWy¿U), za� organem rejestruj„cym i prowadz„cym rejestr uczelnianych
organizacji studenckich jest rektor, od którego decyzji w tym zakresie przy-
s‡uguje odwo‡anie do w‡a�ciwego ministra (art. 159 ust. 2 SzkolWy¿U).

Jedynym warunkiem rejestracji poradni jako ko‡a naukowego jest zgodno�æ
jej statutu2 b„d� regulaminu z przepisami ustawy o szkolnictwie wy¿szym i sta-
tutem uczelni (art. 159 ust. 3 SzkolWy¿U). Nie mo¿na pokusiæ siŒ o stwierdze-
nie, i¿ idea nauczania klinicznego mog‡aby pozostawaæ w sprzeczno�ci z prze-
pisami ustawy. Nie oznacza to, i¿ nie istnieje mo¿liwo�æ rozwi„zania poradni.
Otó¿ zgodnie z art. 159 ust. 5 SzkolWy¿U, senat uczelni na wniosek rektora
rozwi„zuje uczelnian„ organizacjŒ studenck„, je¿eli jej dzia‡alno�æ wykazuje
ra¿„ce lub uporczywe naruszanie przepisów ustawowych, statutu uczelni lub
wewnŒtrznych regulacji samej organizacji. Rektor posiada tak¿e inne uprawnie-
nie w‡adcze wobec w‡adz poradni, to jest uchylenia niezgodnej z przepisami
ustawowymi uchwa‡y organu kliniki.

Za‡o¿enie poradni w formie ko‡a naukowego jest bardzo proste do zrealizo-
wania, jedyne zagro¿enie mo¿e stanowiæ przed‡u¿aj„ca ca‡y proces uczelniana
biurokracja. Atutem tej formy organizacyjnej, poza ‡atwym sposobem za‡o¿e-
nia i zarz„dzania, jest mo¿liwo�æ ubiegania siŒ o �rodki finansowe na jej funk-
cjonowanie od rektora, dziekana czy samorz„du studenckiego. Minusem jest
brak posiadanej przez poradniŒ osobowo�ci prawnej, co wrŒcz uniemo¿liwia
wystŒpowanie w konkursach grantowych czy wspó‡pracŒ na szersz„ skalŒ ze
sponsorami. Ponadto poradnia dzia‡aj„ca w tej formie nie mo¿e wystŒpowaæ
w postŒpowaniach s„dowych jako organizacja spo‡eczna3.
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2. Jednostka organizacyjna na wydziale

Wy¿sz„ od ko‡a naukowego form„ organizacyjn„ poradni jest jednostka wy-
dzia‡owa, np. zak‡ad, katedra, instytut � w zale¿no�ci od statutu danej uczelni
wy¿szej. Takie funkcjonowanie ‡„czy siŒ ze zorganizowaniem sta‡ej kadry na-
ukowej zajmuj„cej siŒ nauczaniem klinicznym. Osoby stanowi„ce taki zespó‡
powinny prowadziæ wyk‡ady b„d� konwersatoria zmierzaj„ce do poszerzenia
granic wiedzy prawniczej, zg‡Œbiania ró¿nych ga‡Œzi prawa oraz deontologii
prawniczej.

Powo‡anie poradni w formie jednostki wydzia‡owej odbywa siŒ na zasadach
okre�lonych w statucie konkretnej uczelni. DecyzjŒ w tym przedmiocie podej-
muje przewa¿nie rada wydzia‡u, która zgodnie z art. 51 SzkolWy¿U zobo-
wi„zana jest m.in. do ustalania ogólnych kierunków dzia‡ania wydzia‡u oraz
uchwalania, po zasiŒgniŒciu opinii wydzia‡owego organu uchwa‡odawczego
samorz„du studenckiego, programów nauczania i planów studiów.

Równie¿ w tym przypadku minusem w funkcjonowaniu poradni jest ograni-
czenie mo¿liwo�ci wystŒpowania w konkursach grantowych oraz ca‡kowita
niemo¿no�æ wystŒpowania w postŒpowaniach s„dowych jako organizacja spo-
‡eczna.

3. Stowarzyszenie, fundacja

Trzecia forma organizacyjna poradni prawnej polega na mo¿liwo�ci za‡o-
¿enia stowarzyszenia b„d� fundacji w celu prowadzenia dzia‡alno�ci pro bono
w zakresie poradnictwa prawnego.

Na podstawie Prawa o stowarzyszeniach poradnia mo¿e dzia‡aæ jako stowa-
rzyszenie posiadaj„ce osobowo�æ prawn„ (art. 17 ust. 1) albo jako stowarzysze-
nie zwyk‡e, nieposiadaj„ce osobowo�ci prawnej (art. 40 ust. 1).

Pierwszy typ stowarzyszenia musi zostaæ zainicjowany przez co najmniej
15 osób. Pragn„cy je za‡o¿yæ uchwalaj„ statut stowarzyszenia w formie aktu
notarialnego i wybieraj„ komitet za‡o¿ycielski, który z kolei jest obowi„zany
z‡o¿yæ do Krajowego Rejestru S„dowego wniosek o rejestracjŒ na formularzu
urzŒdowym KRS-W20 � wraz ze statutem, list„ za‡o¿ycieli zawieraj„c„ imiona
i nazwiska, datŒ i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w‡asnorŒczne
podpisy za‡o¿ycieli, protokó‡ z wyboru komitetu za‡o¿ycielskiego, a tak¿e in-
formacjŒ o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 PrStow, tego rodzaju stowarzyszenie uzyskuje oso-
bowo�æ prawn„ i mo¿e rozpocz„æ dzia‡alno�æ z chwil„ wpisania do Krajowego
Rejestru S„dowego.
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Funkcjonowanie poradni w formie stowarzyszenia zwyk‡ego obci„¿a j„ wy-
mogami p‡yn„cymi z Prawa o stowarzyszeniach, a mianowicie:

1) niezw‡ocznego zawiadomienia s„du rejestrowego o zmianie statutu, w‡adz,
adresu, sposobu reprezentacji oraz informowania w tym zakresie tak¿e or-
ganu nadzoru;

2) dostarczenia przez zarz„d stowarzyszenia na ¿„danie organu nadzoruj„cego,
tj. wojewody b„d� (i) starosty w‡a�ciwego ze wzglŒdu na siedzibŒ stowarzy-
szenia, w wyznaczonym terminie odpisów uchwa‡ walnego zebrania cz‡on-
ków;

3) z‡o¿enia przez w‡adze stowarzyszenia organowi nadzoruj„cemu na jego
¿„danie niezbŒdnych wyja�nieæ, a tak¿e rocznych sprawozdaæ z dzia‡alno�ci.

Poradnia dzia‡aj„ca w formie stowarzyszenia mo¿e posiadaæ w‡asny ma-
j„tek, który pochodzi ze sk‡adek cz‡onkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z w‡asnej dzia‡alno�ci, dochodów z maj„tku stowarzyszenia oraz
z ofiarno�ci publicznej i dysponowaæ nim. Ponadto stowarzyszenie posiadaj„ce
osobowo�æ prawn„ mo¿e prowadziæ dzia‡alno�æ gospodarcz„, a dochód z niej
powinien s‡u¿yæ realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ przeznaczony do
podzia‡u miŒdzy jego cz‡onków. Oprócz tego poradnia dzia‡aj„ca w ten sposób
mo¿e otrzymywaæ dotacjŒ, czyli jest uprawniona do wystŒpowania w konkur-
sach grantowych. Mo¿e te¿ pe‡niæ rolŒ organizacji spo‡ecznej w postŒpowa-
niach s„dowych. Podobne uprawnienia odnosz„ siŒ do kliniki dzia‡aj„cej w for-
mie fundacji1.

Poradnia prawna mo¿e tak¿e funkcjonowaæ w formie stowarzyszenia zwyk-
‡ego. Nale¿y przy tym pamiŒtaæ, i¿ uproszczona forma stowarzyszenia nie ce-
chuje siŒ osobowo�ci„ prawn„. Za‡o¿enie stowarzyszenia zwyk‡ego jest prost-
sze z uwagi na fakt, i¿ wymagana liczba osób wynosi 3 i nie jest potrzebny statut,
a tylko regulamin dzia‡alno�ci, okre�laj„cy w szczególno�ci nazwŒ, cel, teren
i �rodki dzia‡ania, siedzibŒ oraz przedstawiciela reprezentuj„cego stowarzysze-
nie. Co wiŒcej, o utworzeniu tego rodzaju stowarzyszenia jego za‡o¿yciele in-
formuj„ na pi�mie w‡a�ciwy ze wzglŒdu na przysz‡„ siedzibŒ stowarzyszenia
organ nadzoruj„cy.

Choæ formu‡a prawna stowarzyszania zwyk‡ego nie jest skomplikowana,
nale¿y pamiŒtaæ, i¿ tego typu organizacja nie mo¿e prowadziæ dzia‡alno�ci gos-
podarczej ani przyjmowaæ darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywaæ do-
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tacji, a tak¿e korzystaæ z ofiarno�ci publicznej, gdy¿ na swoj„ dzia‡alno�æ mo¿e
uzyskiwaæ �rodki tylko ze sk‡adek cz‡onkowskich.

4. Forma mieszana

Czwarta forma organizacyjna poradni mo¿e ‡„czyæ formŒ pierwsz„ b„d�
drug„ z form„ trzeci„, st„d te¿ jej robocza nazwa �mieszana�.

Powo‡anie obok ko‡a naukowego b„d� jednostki organizacyjnej na wydzia-
le � zak‡adu b„d� katedry � stowarzyszenia czy fundacji mo¿e wzbogaciæ
dzia‡anie poradni. Stanie siŒ tak m.in. dlatego, ¿e klinika bŒdzie mog‡a wystŒ-
powaæ w postŒpowaniach s„dowych jako organizacja spo‡eczna, a tak¿e zdoby-
waæ �rodki na dzia‡alno�æ spoza uczelni.

Jak powo‡aæ now„ poradniŒ?
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Pierwszym krokiem powinno byæ wybranie, znalezienie g‡ównego patrona
poradni, którego zaanga¿owanie i pomoc mog„ byæ kluczowe dla osi„gniŒ-
cia kolejnych celów.

Patron powinien byæ szczególnie pomocny w uzyskaniu zgody dziekana
lub rady wydzia‡u na wpisanie programu nauczania klinicznego do progra-
mu studiów. Ten w‡a�nie punkt stanowi fundament rozwoju poradni na
przysz‡o�æ.

Kolejnym zadaniem jest zdobycie siedziby dla poradni oraz wyposa¿enie
jej w niezbŒdny do pracy sprzŒt, co jest niezmiernie wa¿ne dla sprawnego
funkcjonowania. W pierwszej fazie organizacji kliniki, gdy zachodzi trud-
no�æ w uzyskaniu odpowiedniego lokalu na uniwersytecie, jest i na to rada.
Mo¿na porozumieæ siŒ z organizacjami charytatywnymi, które maj„ odsy‡aæ
interesantów do poradni, i w ich lokalach przeprowadzaæ spotkania z klien-
tami, za� na wydziale jedynie konsultowaæ opinie z opiekunami oraz odby-
waæ cotygodniowe seminaria.

Wa¿nym elementem potrzebnym do sprawnego dzia‡ania s„ �rodki finan-
sowe, niezbŒdne do prowadzenia biura oraz wynagrodzenia osoby zaj-
muj„cej siŒ sekretariatem. �rodki owe mo¿na przede wszystkim uzyskaæ od
instytucji i fundacji, takich jak: organy samorz„du lokalnego, Fundacja Ba-
torego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Polsko-Amerykaæska
Fundacja Wolno�ci. Nale¿y tak¿e pamiŒtaæ, ¿e nie mo¿na liczyæ na to, i¿ wy-
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¿ej wymienione instytucje bŒd„ zawsze finansowa‡y dzia‡alno�æ uniwersy-
teckich poradni prawnych. Celem poradni powinno byæ wpisanie ich do pro-
gramu studiów i zbudowanie silnej pozycji na wydziale prawa swojej uczel-
ni, a co za tym idzie, zyskanie uznania w postaci �rodków finansowych
z bud¿etów uczelni.

Istotnym krokiem w powo‡ywaniu poradni powinno byæ nawi„zanie �cis‡ej
wspó‡pracy z instytucjami charytatywnymi w danym mie�cie (takimi jak:
miejskie o�rodki pomocy spo‡ecznej, Caritas, Czerwony Krzy¿, Stowarzy-
szenie Brata Alberta, biura poselskie i kancelarie parafialne), aby organiza-
cje te mog‡y kierowaæ do poradni zg‡aszaj„cych siŒ do nich klientów. Tym
samym nie ma k‡opotu z selekcj„ spraw jedynie w wybranym zakresie tema-
tycznym oraz rozwi„zuje siŒ problem weryfikacji klientów pod wzglŒdem
ich zamo¿no�ci.

Kolejnym etapem bŒdzie rekrutacja studentów do dzia‡ania w poradni, za�
proces powo‡ania poradni powinnien zakoæczyæ siŒ dope‡nieniem formalno-
�ci zwi„zanych ze spe‡nieniem wszystkich wymogów standardów dzia‡alno-
�ci poradni, w tym zw‡aszcza ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej,
prawid‡owego zorganizowania pracy sekretariatu poradni oraz przygotowa-
nia odpowiednich regulaminów pracy i formularzy, jakimi bŒdzie pos‡ugi-
wa‡a siŒ poradnia.

Jak powo‡aæ now„ poradniŒ? � w skrócie:

1) znajd� patrona dla Twojej poradni,
2) zdob„d� zgodŒ na wpisanie poradni w program studiów,
3) postaraj siŒ o siedzibŒ,
4) sprawd� mo¿liwe �ród‡a finansowania,
5) nawi„¿ wspó‡pracŒ z instytucjami charytatywnymi w Twoim mie�cie,
6) przeprowad� odpowiedni„ promocjŒ poradni i pomó¿ w rekrutacji stu-

dentów,
7) zadbaj, aby od samego pocz„tku dostosowaæ dzia‡ania poradni do stan-

dardów.
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B. Organizacja uniwersyteckiej poradni prawnej

Izabela Gajewska-Kra�nicka (Uniwersytet w Bia‡ymstoku)
I. Gajewska-Kra�nicka

Uniwersytecka poradnia prawna jest instytucj„ charakteryzuj„c„ siŒ ogromn„
dynamik„ pracy, a przez to wymagaj„c„ doskona‡ej organizacji i systemu
zarz„dzania. System taki kszta‡tuje siŒ w zale¿no�ci od wielko�ci poradni, licz-
by studentów, opiekunów, a tak¿e liczby przyjmowanych spraw1.

Do standardowych elementów organizacyjnych powinien nale¿eæ sekreta-
riat poradni oraz zespó‡ osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostki:
kierownik (zwykle osoba ze stopniem przynajmniej doktora habilitowanego,
bŒd„ca pracownikiem wydzia‡u) oraz kilkuosobowy zespó‡ osób czuwaj„cy nad
codziennymi sprawami (zwykle studenci, cz‡onkowie poradni, w formie np. za-
rz„du ko‡a naukowego czy stowarzyszenia lub fundacji). Praca w poradni podzie-
lona jest zwykle na poszczególne sekcje zajmuj„ce siŒ okre�lon„ tematyk„ spraw.

Przyk‡adowa struktura poradni:

* Kierunek strza‡ki wskazuje, z kim konsultowane s„ podejmowane decyzje.
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Struktura poradni mo¿e byæ znacznie rozbudowana, je�li tylko w pracŒ poszczególnych
sekcji zaanga¿owana jest odpowiednia liczba pracowników naukowych. Opiekunowie po-
szczególnych sekcji wykonywaæ mog„ ró¿ne zadania � od prowadzenia bezpo�rednich kon-
sultacji ze studentem po formalny nadzór pracy danej sekcji.

1. Kierownik (opiekun, patron) poradni

Kierownik poradni (zwany w zale¿no�ci od poradni tak¿e opiekunem lub
patronem) to najczŒ�ciej osoba ze stopniem przynajmniej doktora habilitowa-
nego, bŒd„ca samodzielnym pracownikiem wydzia‡u. Jest ona odpowiedzialna
za ogóln„ koordynacjŒ pracy kliniki, sprawuje nadzór merytoryczny nad us‡uga-
mi �wiadczonymi przez studentów oraz jest najwy¿sz„ instancj„ w sytuacjach
spornych miŒdzy cz‡onkami poradni. Kierownik powinien raz, dwa razy w roku
(np. z koæcem ka¿dego semestru albo na pocz„tku i na koæcu roku akademic-
kiego) spotkaæ siŒ ze wszystkimi studentami i opiekunami na walnym zebraniu,
na którym dyskutowane s„ bie¿„ce problemy, rozliczana jest liczba spraw pro-
wadzonych w danym czasie, a w razie potrzeby � podsumowane zostaje tak¿e
zaanga¿owanie poszczególnych studentów w wywi„zywanie siŒ ze swoich obo-
wi„zków. W trakcie spotkania rozwa¿ane s„ tak¿e plany zwi„zane z rozwojem
poradni (powstawanie nowych sekcji, organizowanie wyk‡adów czy szkoleæ,
poszukiwanie sponsorów itp.). Zebrania takie s„ okazj„ do ‡agodzenia wszel-
kich konfliktów, wymiany do�wiadczeæ, ale tak¿e do pochwalenia siŒ sukcesa-
mi. DziŒki nim kierownik mo¿e w pe‡ni oceniæ poziom funkcjonowania porad-
ni. Spotkania te umo¿liwiaj„ równie¿ pe‡niejsz„ integracjŒ miŒdzy studentami
i opiekunami, przez co motywuj„ do dalszego zaanga¿owania w dzia‡alno�æ
poradni. Niektóre polskie poradnie przyjŒ‡y zwyczaj spotykania siŒ na zebra-
niach w okresie �wi„tecznym i ‡„cz„ je z tradycyjnym �op‡atkiem� i �jajkiem�.

2. Sekcje

Najpopularniejszym modelem organizacyjnym poradni prawnej na polskich
wydzia‡ach prawa jest podzia‡ na tzw. sekcje odpowiadaj„ce poszczególnym
dzia‡om prawa. Gwarantuje to jasn„ strukturŒ i dobr„ organizacjŒ pracy w po-
radni oraz zapewnia do�wiadczenie zwi„zane z prac„ w zespole.

Ju¿ przy rekrutacji studentów do poradni powinien nast„piæ podzia‡ na
cz‡onków poszczególnych sekcji wed‡ug preferencji i umiejŒtno�ci kandydata.
Ka¿da sekcja ma swojego opiekuna naukowego. Jest to zwykle pracownik wy-
dzia‡u, czasem osoba zajmuj„ca siŒ dan„ problematyk„ w praktyce (np. pra-
cuj„ca z uchod�cami), która czuwa nad prac„ i konsultuje ze studentami ka¿dy
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problem prawny. W praktyce polskich poradni opiekunowie naukowi nie zaw-
sze w‡„czeni s„ formalnie w strukturŒ kliniki, a studenci korzystaj„ z czasu
przeznaczonego przez nich na standardowe dy¿ury. W ka¿dym z tych syste-
mów najwa¿niejszy jest sta‡y kontakt i mo¿liwo�æ systematycznej konsultacji
z opiekunem.

Sekcje w poradni
W wiŒkszo�ci polskich poradni dzia‡aj„ takie sekcje, jak:

1) sekcja prawa karnego,
2) sekcja prawa cywilnego,
3) sekcja prawa administracyjnego,
4) sekcja prawa pracy.

Dodatkowo istniej„ tak¿e bardziej wyspecjalizowane grupy, jak:
1) sekcja praw cz‡owieka,
2) sekcja prawa miŒdzynarodowego,
3) sekcja ds. uchod�ców,
4) sekcja ds. wspó‡pracy z organizacjami pozarz„dowymi (NGO),
5) sekcja ds. przemocy ze wzglŒdu na p‡eæ i dyskryminacji,
6) sekcja ds. osób tymczasowo aresztowanych,
7) sekcja prawa spó‡dzielczego.

W ramach poszczególnych sekcji studenci mog„ pracowaæ indywidualnie,
mo¿e te¿ wystŒpowaæ podzia‡ na dwuosobowe podgrupy. Do ka¿dej sprawy
przypisany jest wiŒc zespó‡ dwóch studentów wspó‡odpowiedzialnych za kon-
takt z klientem, terminy spotkaæ i sporz„dzenie opinii prawnej dotycz„cej danej
sprawy. Sekretariat poradni zajmuje siŒ przyjmowaniem i dystrybucj„ spraw
miŒdzy poszczególne sekcje. W niektórych poradniach w ramach sekcji (szcze-
gólnie tych licz„cych po 8�10 osób) wyodrŒbniani s„ ich przewodnicz„cy od-
powiedzialni za kontakt z sekretariatem, przydzielenie spraw konkretnym stu-
dentom oraz czuwanie nad wyznaczonymi terminami. Oczywi�cie w zale¿no�ci
od modelu sekretariatu przyjŒtego w konkretnej poradni przewodnicz„cy mog„
tak¿e kontrolowaæ dzia‡alno�æ studentów zajmuj„cych siŒ sekretariatem.

3. Zarz„d poradni prawnej

Do sprawnego funkcjonowania poradni prawnej niezbŒdny jest organ zaj-
muj„cy siŒ bie¿„cymi sprawami organizacyjno-administracyjnymi. W zale¿no-
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�ci od formy organizacyjnej bŒdzie to zarz„d (lub przewodnicz„cy) ko‡a nauko-
wego, zarz„d (jedno- albo wieloosobowy) stowarzyszenia b„d� fundacji.

W wiŒkszo�ci polskich poradni bie¿„cymi sprawami organizacyjnymi zaj-
muje siŒ zarz„d sk‡adaj„cy siŒ ze studentów � cz‡onków poradni. Zasady wybo-
ru takich w‡adz oraz zakres ich obowi„zków ustalane s„ w statucie lub regula-
minie ko‡a naukowego, stowarzyszenia albo fundacji. Do standardu nale¿y
trzyosobowy sk‡ad zarz„du: przewodnicz„cy (prezes) oraz dwóch wiceprze-
wodnicz„cych (wiceprezesów). Dodatkowo mo¿e zostaæ powo‡any skarbnik
i sekretarz, chocia¿ funkcje te równie dobrze mog„ sprawowaæ przewodnicz„cy
zarz„du. S„ to osoby zaanga¿owane w dzia‡alno�æ poradni na takich samych
zasadach jak inni cz‡onkowie � nale¿„ do sekcji, a wiŒc przydzielane s„ im
sprawy, za które odpowiadaj„. Obowi„zki spoczywaj„ce na nich jako na w‡a-
dzach poradni wykonuj„ dodatkowo. Rozwi„zanie takie nie prowadzi do sytu-
acji konfliktowych, ale przede wszystkim gwarantuje znajomo�æ funkcjonowa-
nia mechanizmów poradnianych od samych podstaw. Bardzo wa¿ne jest zacho-
wanie ci„g‡o�ci w sprawowaniu funkcji zarz„du, dlatego dobrym rozwi„zaniem
jest wybór do w‡adz studentów IV i V roku (przy za‡o¿eniu, ¿e w zarz„dzie mo¿-
na zasiadaæ przez 2 lata). Je�li w danym roku przewodnicz„cym jest osoba
z V roku, a pozostali cz‡onkowie s„ na roku IV, to w kolejnym roku przynaj-
mniej jedna z tych osób powinna pozostaæ we w‡adzach.

Cz‡onkowie zarz„du dbaj„ o zasady organizacyjne i administracyjne porad-
ni. S„ jej reprezentantami w stosunkach z w‡adzami wydzia‡u i uczelni oraz
w stosunkach z organizacjami wspó‡pracuj„cymi z poradni„. W zale¿no�ci od
wymogów i potrzeb zarz„d przygotowuje raporty z dzia‡alno�ci ‡„cznie z da-
nymi dotycz„cymi liczby i problematyki przyjmowanych spraw (np. raporty
zwi„zane ze wspó‡prac„ poradni z Rzecznikiem Praw Obywatelskich), koordy-
nuje rekrutacjŒ nowych cz‡onków. Zarz„d zwo‡uje tak¿e zebrania cz‡onków po-
radni, organizuje wyk‡ady go�cinne z przedstawicielami zawodów prawniczych
czy specjalistami z zakresu problematyki poradnianej. Do zadaæ zarz„du nale¿y
równie¿ pozyskiwanie dodatkowych �rodków materialnych i finansowych nie-
zbŒdnych do sprawnego funkcjonowania i rozwoju programu poradni.

O zarz„dzaniu poradni„ w statucie

Zapisy dotycz„ce zarz„dzania poradni„ s„ zawsze uzale¿nione od zakre-
su dzia‡ania i mog„ nale¿eæ do lapidarnych, tak jak w przypadku kliniki
dzia‡aj„cej na Uniwersytecie Szczeciæskim:

�Poradni„ kieruje Przewodnicz„cy Ko‡a Naukowego �Studencka Poradnia Prawna�,
zwany dalej przewodnicz„cym, wraz z opiekunami bŒd„cymi pracownikami Wydzia‡u
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Prawa i Administracji US. Przewodnicz„cego w dzia‡alno�ci wspieraj„ Wiceprzewod-
nicz„cy� (art. 1 ust. 3. Regulaminu Ko‡a Naukowego �Studencka Poradnia Prawna�),

jak i bardziej obszerne, jak w przypadku zarz„du Fundacji UPP:

�Zarz„d prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje FundacjŒ (§ 18 Statutu FUPP).
Do zadaæ Zarz„du nale¿„ w szczególno�ci:

1) pozyskiwanie �rodków na dzia‡alno�æ Fundacji,
2) zarz„d maj„tkiem wed‡ug zasad okre�lonych w regulaminie uchwalonym przez RadŒ

Fundacji, w tym dystrybucja �rodków na rzecz podmiotów korzystaj„cych ze wspar-
cia finansowego Fundacji,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
4) opracowanie corocznych sprawozdaæ z dzia‡alno�ci Fundacji i przedstawianie ich Ra-

dzie Fundacji, Kolegium Programowemu oraz ministrowi w‡a�ciwemu ds. edukacji
narodowej oraz Ministrowi Sprawiedliwo�ci, a tak¿e udostŒpnianie ich do publicznej
wiadomo�ci,

5) wykonywanie uchwa‡ Rady Fundacji,
6) kontrola zgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze Standardami, o których mowa w § 26,
7) wystŒpowanie z wnioskiem o stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci dzia‡ania po-

radni ze Standardami,
8) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
9) ustalanie wielko�ci zatrudnienia, zasad i wysoko�ci wynagrodzeæ oraz innych gratyfi-

kacji dla pracowników Fundacji, a tak¿e osób wspó‡pracuj„cych z Fundacj„,
10) wnioskowanie o zmianŒ wielko�ci Funduszu na wynagrodzenia� (§ 20 Statutu FUPP).

Wybór w‡a�ciwego zapisu jest zadaniem samej poradni.

C. Rekrutacja nowych cz‡onków do poradni

Izabela Gajewska-Kra�nicka (Uniwersytet w Bia‡ymstoku)

Zagadnienie rekrutacji najlepiej oddaæ w rŒce kierowników poradni oraz
opiekunów poszczególnych sekcji. Opiekunowie najlepiej zweryfikuj„ wiedzŒ
i umiejŒtno�ci pod k„tem pracy w danych zespo‡ach tematycznych. Rekrutacja
cz‡onków do studenckich poradni prawnych stanowi istotny element programu
klinicznego nauczania prawa z dwóch powodów. Po pierwsze, proces rekrutacji
powinien wy‡oniæ kandydatów najlepszych merytorycznie, dobrze przygotowa-
nych do pracy z problemami prawnymi. Po drugie, specyfika pracy w poradni
wymaga od studentów odpowiedniej postawy i cech osobowo�ciowych. Uczest-
nictwo w zajŒciach nie jest obowi„zkowe, zatem do tej pracy zg‡aszaj„ siŒ
ochotnicy �wiadomi specyfiki tego programu. Proces rekrutacji ma wy‡oniæ
najlepszych z nich.
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W polskich poradniach prawnych realizowane s„ ró¿ne modele rekrutacji
studentów do pracy w ramach programu, zarówno jedno- jak i wieloetapowe.
Sta‡ym elementem pozostaje jednak rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W zale¿no�ci od kalendarza zajŒæ klinicznych nabór studentów odbywa siŒ
albo na pocz„tku lub koæcu ka¿dego roku akademickiego, albo z pocz„tkiem
ka¿dego semestru. Program studiów determinuje czasem ograniczenia przy na-
borze, poniewa¿ pracuj„cy w poradni studenci powinni posiadaæ ju¿ pewien za-
kres wiedzy i mieæ zdane egzaminy z podstawowych przedmiotów prawni-
czych. Dlatego te¿ najczŒ�ciej cz‡onkami poradni mog„ byæ studenci starszych
lat, zwykle ci, którzy ukoæczyli III rok studiów.

Proces wyboru studentów do poradni prawnych mo¿e rozpocz„æ zebranie
¿yciorysów i listów motywacyjnych kandydatów, zawieraj„cych krótkie uza-
sadnienie wyboru poradni jako formy dodatkowych zajŒæ oraz informacje do-
tycz„ce �redniej ocen (ze szczególnym uwzglŒdnieniem przedmiotów istotnych
ze wzglŒdu na wybran„ sekcjŒ czy problematykŒ, któr„ chce siŒ zajmowaæ kan-
dydat). Ten etap pozwala na dokonanie wstŒpnej oceny i analizy motywacji
pracy w poradni na podstawie dokumentacji.

Najwa¿niejsz„ czŒ�ci„ procesu kwalifikacji pozostaje bezpo�rednia rozmo-
wa cz‡onków komisji rekrutacyjnej ze studentem. W sk‡ad komisji wchodz„
zwykle opiekunowie poszczególnych sekcji, czasem równie¿ studenci ju¿ pra-
cuj„cy w poradni lub psycholog, który oceni zdolno�ci danego studenta do pra-
cy z klientami. Rozmowa nie powinna mieæ charakteru egzaminu z przedmiotu,
czyli odpytania z tre�ci poszczególnych kodeksów czy ustaw. Dobre oceny
z egzaminów gwarantuj„ umiejŒtno�æ nauczenia siŒ okre�lonego materia‡u.
Kandydat powinien wykazaæ siŒ znajomo�ci„ przedmiotu pozwalaj„c„ na wstŒp-
ne rozpoznanie problemu i dotarcie do odpowiedzi na szczegó‡owe pytania sta-
wiane w danej sprawie. Nale¿y pamiŒtaæ, ¿e studenci nie bŒd„ odpowiadaæ bez-
po�rednio na pytania klientów ani na bie¿„co udzielaæ porad prawnych.

Przyk‡ad: student pytany o adopcjŒ zagraniczn„ powinien wiedzieæ, ¿e w �wietle pol-
skiego prawa adopcja zagraniczna jest mo¿liwa (na podstawie przepisów Kodeksu rodzinne-
go i opiekuæczego), o ile w ten sposób mo¿na zapewniæ dziecku odpowiednie zastŒpcze �ro-
dowisko rodzinne, oraz ¿e istniej„ o�rodki adopcyjno-opiekuæcze, które zajmuj„ siŒ adopcj„
zagraniczn„. Powinien równie¿ wiedzieæ, jak dotrzeæ do szczegó‡ów procedury oraz ¿e du¿e
znaczenie bŒd„ mia‡y przepisy obowi„zuj„ce w tym drugim paæstwie.

Sekcje prawa miŒdzynarodowego, praw cz‡owieka czy sekcje do spraw
uchod�ców bŒd„ wymaga‡y od studentów znajomo�ci jŒzyków obcych (poza
angielskim równie¿ rosyjski, ukraiæski i inne). Przy naborze studentów do ta-
kiej sekcji warto sprawdziæ komunikatywno�æ w danym jŒzyku poprzez krótk„
rozmowŒ.
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W procedurze kwalifikacyjnej istotna jest równie¿, a mo¿e nawet przede
wszystkim, ocena pozamerytorycznych atutów studenta. Nale¿y pamiŒtaæ, ¿e
bŒdzie on mia‡ bezpo�redni kontakt z klientem, czyli osob„ potrzebuj„c„ pomo-
cy i oczekuj„c„ jej w‡a�nie od studenta. Dlatego pracuj„cy w poradni powinien
byæ osob„ komunikatywn„, ‡atwo nawi„zuj„c„ kontakt z lud�mi, ale jednocze�-
nie potrafi„c„ s‡uchaæ, i to s‡uchaæ cierpliwie. Nale¿y wiŒc szukaæ studentów
z takimi predyspozycjami b„d� takich, którzy chc„ i mog„ siŒ tego nauczyæ.
Warto zatem zwróciæ uwagŒ na motywacjŒ i postawŒ kandydata, na sposób
udzielania odpowiedzi, pewno�æ siebie, ale równie¿ ‡agodno�æ i ¿yczliwo�æ.

Podczas rozmowy nale¿y poinformowaæ studenta, ¿e praca w poradni bywa
czasoch‡onna (dodatkowe zajŒcia, szkolenia, seminaria oraz praca nad poszcze-
gólnymi opiniami prawnymi), ¿e wymaga determinacji i dobrej organizacji.
Osoby uczestnicz„ce w wielu innych programach, dzia‡aj„ce spo‡ecznie w in-
nych miejscach b„d� pracuj„ce nie zawsze bŒd„ w stanie podo‡aæ rytmowi pro-
gramu klinicznego wymagaj„cemu du¿ego zaanga¿owania.

Nie wszystkie poradnie stosuj„ procedury rekrutacyjne. S„ takie, w których
kandydat jest dopuszczony do cz‡onkostwa w poradni po odbyciu odpowied-
niego sta¿u i pozytywnym zaopiniowaniu jego wspó‡pracy przez zarz„d porad-
ni. S„ te¿ takie, w których o przyjŒciu do poradni decyduje pierwszeæstwo
zg‡oszenia (deklaracji cz‡onkowskiej) lub �rednia ocen.

Program kliniczny w innych paæstwach ma swoj„ specyfikŒ wyboru studen-
tów do pracy z lud�mi potrzebuj„cymi pomocy prawnej. W RPA s„ uniwersyte-
ty, na których praca w poradni prawnej jest obowi„zkowa dla wszystkich stu-
dentów wydzia‡u prawa bŒd„cych na ostatnim b„d� przedostatnim roku studiów.
W amerykaæskich legal clinics studenci przyjmowani s„ wed‡ug kolejno�ci re-
jestracji i pod warunkiem wcze�niejszego zaliczenia odpowiednich kursów
(przede wszystkim procedur: cywilnej, karnej i administracyjnej oraz etyki i od-
powiedzialno�ci zawodowej).

D. Sekretariat w poradni

Dariusz £omowski (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)
D. £omowski

Administrowanie poradni„ mo¿e siŒ wydaæ niczym nadzwyczajnym � kse-
rowanie pism, dziurkowanie ich i wpinanie do teczek, sporz„dzanie notatek,
wysy‡anie korespondencji, przygotowywanie protoko‡ów itd. Zasadniczy cel
istnienia uniwersyteckiej poradni prawnej, czyli udzielenie porady, bez tego
ca‡ego biurokratycznego otoczenia jest mo¿liwe, bo nie w czynno�ciach admi-
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nistracyjnych tkwi sedno pomocy udzielanej w poradniach. Kiedy jednak zwró-
cimy uwagŒ na standardy dzia‡alno�ci klinik � w tym przede wszystkim na za-
gadnienie rzetelno�ci �wiadczonych us‡ug � znamy ju¿ odpowied�. Bez spraw-
nie dzia‡aj„cego sekretariatu dokumentuj„cego i koordynuj„cego udzielanie
porad nie jest mo¿liwe spiŒcie w ca‡o�æ dzia‡alno�ci poradni. To truizm, choæ
wart odnotowania, jednak bez staranno�ci w zakresie administrowania klinik„
postulat ci„g‡o�ci jej dzia‡alno�ci staje siŒ znacznie trudniejszy do spe‡nienia.

Ten rozdzia‡ ma odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego poza g‡ówn„ dzia‡al-
no�ci„ kliniki, jak„ jest udzielanie porad � potrzebny jest jeszcze sekretariat
� uwaga! � nie sekretarka, ale w‡a�nie sekretariat.

1. Sekretariat w ogólno�ci

�Poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadaj„cym rozmiarom
i charakterowi jej dzia‡alno�ci� � tak g‡osi szósty standard dzia‡alno�ci uniwer-
syteckich poradni prawnych1. W praktyce oznacza to, ¿e administrowanie kli-
nik„ musi byæ powierzone sta‡emu sekretariatowi, przy czym zakres jego obo-
wi„zków odpowiada rozmiarowi aktywno�ci samej poradni.

Ka¿dy z prowadz„cych dzia‡alno�æ administracyjn„ w klinice powinien mieæ
�wiadomo�æ, ¿e sekretariat pe‡ni w ka¿dej poradni rolŒ pomocnicz„ wobec za-
sadniczego celu istnienia, to jest udzielania porad prawnych osobom niezamo¿-
nym. Choæ pe‡ni funkcjŒ s‡u¿ebn„, jest niezmiernie wa¿nym ogniwem dzia‡al-
no�ci poradni. W szczególno�ci rola sekretariatu jest widoczna przy codziennej
merytorycznej obs‡udze spraw prowadzonych przez poradniŒ. Przejawia siŒ to
w dba‡o�ci o dokumentacjŒ spraw czy archiwizacji informacji o prowadzonych
sprawach i klientach kliniki. Aktywno�æ sekretariatu przejawia siŒ tak¿e w dzia-
‡alno�ci samej poradni jako podmiotu prawa � w zale¿no�ci od formy organiza-
cyjnej: stowarzyszenia, fundacji czy ko‡a naukowego.

Z punktu widzenia tych dwojakich zadaæ mo¿emy zatem mówiæ o sekreta-
riacie zwi„zanym wprost z udzielanymi przez studentów poradami � czyli se-
kretariacie porad z jednej strony oraz sekretariacie poradni z drugiej. Ta ostat-
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prowadzeniem spraw administracyjnych i sekretarskich w Poradni�.



nia funkcja dotyczy p‡aszczyzny wewn„trzorganizacyjnej, formalnej dzia‡alno-
�ci kliniki i choæ nie jest zwi„zana bezpo�rednio z udzielanymi opiniami � jest
nie mniej wa¿na.

Warto zdaæ sobie sprawŒ z tego, ¿e � co do zasady � studenci w poradni po-
winni byæ odpowiedzialni nie tylko za s‡u¿enie pomoc„ prawn„ klientom, ale
tak¿e za przygotowanie wszelkiej dokumentacji z tym zwi„zanej. W zale¿no�ci
od wewnŒtrznej organizacji poradni to na nich spoczywa obowi„zek sporz„dza-
nia i wrŒczania formularzy, to studenci przygotowuj„ i archiwizuj„ notatki oraz
informacje zwi„zane z udzielaniem opinii, prowadz„ te¿ rejestr (rejestry) pro-
wadzonych przez klinikŒ spraw itp. Sekretariat nie ogranicza siŒ tu wy‡„cznie
do osób go prowadz„cych. Wspó‡pracuj„ z nim wszyscy studenci kliniki, a tak-
¿e � w odpowiednim zakresie � opiekunowie sekcji merytorycznych. Aby po-
radnia dzia‡a‡a prawid‡owo � podobnie jak dzieje siŒ to w klasycznej kancelarii
prawniczej � ka¿dy, kto pracuje nad spraw„, powinien wiedzieæ, w jaki sposób
utrwalaæ rezultaty swej pracy, tak aby s‡u¿y‡y one innym, gdy zetkn„ siŒ z po-
dobnymi sytuacjami faktycznymi w przysz‡o�ci.

Sekretariat poradni to przygotowywanie oraz archiwizacja dzia‡alno�ci sa-
mej kliniki w zale¿no�ci od tego, w jakiej formule dzia‡a (jako fundacja, stowa-
rzyszenie czy te¿ jako ko‡o naukowe albo inna, oddzielna jednostka organiza-
cyjna w ramach uczelni). Sekretariat w tej p‡aszczy�nie powinien czuwaæ nad
zgodno�ci„ dzia‡alno�ci poradni z jej statutem (regulaminem), nad dokumento-
waniem oraz archiwizacj„ dzia‡aæ w‡adz statutowych kliniki. Tak¿e na sekreta-
riacie ci„¿yæ bŒd„ obowi„zki archiwizowania dokumentacji finansowej poradni
(o ile nie prowadz„ jej inne osoby, np. kwestura uczelni). Sekretariat poradni
bŒdzie tak¿e odpowiedzialny za dokumentacjŒ spraw cz‡onkowskich kliniki
(przygotowanie procesu rekrutacji, w tym deklaracji cz‡onkowskich, o ile takie
s„ stosowane). Wszystko to bŒdzie w sposób oczywisty zale¿ne od zakresu
i charakteru dzia‡alno�ci poradni, stosownie do postanowieæ standardów.

2. Sekretariat � miejsce i ludzie

a. Zacznijmy od miejsca1

Administrowanie klinik„ rozpoczyna siŒ od zarz„dzania oddanym poradni
miejscem pracy, czyli biurem, pokojem, siedzib„. Z natury rzeczy poradnia jest
silniej czy s‡abiej powi„zania z uczelni„ � lokum dla kliniki powinno byæ udo-
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stŒpnione przez w‡adze wydzia‡u prawa, i to w zasadzie nieodp‡atnie, wraz
z niezbŒdnym do dzia‡alno�ci wyposa¿eniem. Wynika to z faktu, ¿e co do zasa-
dy poradnia korzysta w swej nazwie z przymiotnika �uniwersytecka�, ale tak¿e
z konieczno�ci zapewnienia nadzoru merytorycznego nad dzia‡alno�ci„ kliniki
i udzielanych przez ni„ porad.

Biuro powinno byæ na tyle przestronne, aby mog‡o spe‡niaæ naczelne cele
dzia‡ania poradni � zapewniæ klientom niezbŒdn„ poufno�æ, studentom warunki
do zajmowania siŒ sprawami, za� dokumentom niezbŒdn„ ochronŒ z uwagi na
zawarte tam poufne informacje. Ale po kolei.

Siedziba poradni jest przeznaczona przede wszystkim dla klientów i przy
urz„dzaniu wnŒtrza oraz organizacji pracy biura powinni�my przede wszystkim
mieæ na uwadze ich wymagania. Po pierwsze, powinni�my wzbudziæ zaufanie
klienta i zapewniæ mu poufno�æ przy ka¿dej jego wizycie w klinice. Najlepiej
zorganizowaæ oddzielny pokój do rozmów z interesantami, a gdy to nie jest
technicznie mo¿liwe � oddzieliæ miejsce przyjmowania klientów choæby sym-
bolicznym przepierzeniem, np. w formie mebli. Gdy i to jest znacznie utrudnio-
ne, warto siŒ zastanowiæ nad zorganizowaniem pracy poradni w taki sposób,
aby w czasie dy¿urów do poradni nie przychodzili studenci pracowaæ nad swo-
imi sprawami, aby nic nie przeszkadza‡o rozmowom z klientami.

Biuro jest tak¿e miejscem przeznaczonym dla studentów do pracy, zatem
powinno spe‡niaæ odpowiednie warunki i byæ na tyle przestronne, by mogli oni
pracowaæ nad spraw„ zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W zwi„zku
z tym, ¿e dokumenty spraw nie powinny byæ wynoszone poza siedzibŒ poradni,
studenci powinni mieæ tyle wolnego miejsca, by przejrzeæ dokumenty i na tej
podstawie przygotowaæ siŒ do napisania opinii. Poza tym dobrze jest, je�li
w biurze mo¿na urz„dzaæ spotkanie seminaryjne sekcji, wówczas zarówno
opiekunowie, jak i studenci maj„ najwygodniejszy i najpe‡niejszy dostŒp do do-
kumentacji spraw, a przy tym mo¿liwa jest niczym nieskrŒpowana wymiana
pogl„dów. Rozmiar biura staje siŒ tak¿e wa¿ny, gdy poradnia chce zorganizo-
waæ np. spotkanie z prawnikiem-praktykiem, sŒdzi„ s„du rejonowego czy choæ-
by spotkanie op‡atkowe albo wielkanocne. Zorganizowanie tego wszystkiego,
tak aby ani klienci studentom, ani studenci studentom nie wchodzili w drogŒ,
jest jednym z najwa¿niejszych (i najtrudniejszych) zadaæ sekretariatu.

b. SprzŒt poradni

Praca poradni oraz zadania przez ni„ wykonywane wymagaj„ zaopatrzenia
biura w niezbŒdny sprzŒt techniczny. Poni¿sza lista ma jedynie przyk‡adowy
charakter, zwa¿ywszy ¿e ka¿da z klinik ma ró¿ne potrzeby i rozmaite mo¿liwo-
�ci finansowe i organizacyjne.
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Wyposa¿enie niezbŒdne Wyposa¿enie dodatkowe

zamykana na klucz szafa s‡u¿„ca przechowywaniu
teczek z informacjami od klientów,

tablica informacyjna (z dy¿urami i aktualno�ciami),

komputery (co najmniej dwa), z czego co najmniej
jeden z dostŒpem do Internetu i komputerowej bazy
aktów prawnych,

drukarka,

telefon,

faks,

ksero,

tak¿e: papier, d‡ugopisy, pinezki, no¿yczki, pisaki,
zszywacze i zszywki, dziurkacze, koszulki foliowe,
teczki, segregatory itp.

szafki, wieszaki na ubrania,

radio, magnetofon,

wyposa¿enie kuchenne,

kwiaty.

Na zakoæczenie nie zapomnijmy, ¿e nasza siedziba jest wizytówk„ wy-
dzia‡u i uczelni, decyduje niejednokrotnie o pierwszym wra¿eniu (które � jak
wiadomo � jest najwa¿niejsze) sponsorów naszej dzia‡alno�ci, studentów, któ-
rzy bŒd„ chcieli do poradni do‡„czyæ, oraz reprezentantów innych polskich i za-
granicznych klinik, którzy chcieliby nas odwiedziæ. To za� oznacza, ¿e biuro
powinno byæ w‡a�ciwie oznaczone � i to ju¿ od poziomu wej�cia do budynku
� z podaniem numeru pokoju oraz godzin urzŒdowania, by nikt nie zab‡„dzi‡,
chodz„c po korytarzach, albo przyszed‡ do poradni, kiedy jest zamkniŒta.

c. Kto to bŒdzie robi‡?

Sekretariat to nie tylko cztery �ciany, pod‡oga i sufit, ale tak¿e, a wrŒcz
przede wszystkim, ludzie, którzy go tworz„. Zgodnie ze standardami co naj-
mniej jedna osoba powinna w sposób sta‡y prowadziæ sprawy sekretarskie po-
radni. Zwa¿my: co najmniej, a to oznacza, ¿e w zasadzie pozosta‡e osoby
dzia‡aj„ce w klinice powinny byæ zapoznane z zasadami, zgodnie z którymi
prowadzona jest administracja poradni.

Prowadzenie sekretariatu kszta‡tuje siŒ w zale¿no�ci od zwyczajów i mo¿li-
wo�ci poszczególnych klinik � raz prowadzi j„ osoba (osoby) zatrudniana przez
uczelniŒ (wydzia‡), innym razem jest to obowi„zek studenta (studentów) wy-
znaczonego spo�ród cz‡onków poradni. Ka¿dy z tych pomys‡ów jest na swój
sposób dobry. Powierzenie administracji osobie spoza poradni to zapewnienie
wiŒkszej fachowo�ci sekretariatu, choæ z drugiej strony niebezpieczeæstwo lek-
cewa¿enia administracji przez przeciŒtnego studenta pracuj„cego w klinice. To
ostatnie mo¿e byæ naprawione, je�li prowadzeniem sekretariatu zajm„ siŒ sami
cz‡onkowie poradni, choæ ucierpi wówczas jako�æ prac administracyjnych.
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Optymalnym wyj�ciem wydaje siŒ profesjonalne wyszkolenie w pracach sekre-
tarskich kilku osób w ramach poszczególnych sekcji, które nastŒpnie bŒd„
wdra¿aæ pozosta‡ych studentów. Ryzyka pomy‡ek nie usunie siŒ nigdy, ale do-
brze jest, je�li osoby bezpo�rednio pracuj„ce nad spraw„ � studenci � uto¿sa-
miaj„ siŒ z prac„ sekretariatu. Warto przy tej okazji nadmieniæ, ¿e przygotowa-
nie kancelaryjne mo¿e okazaæ siŒ w pó�niejszej pracy prawnika równie wa¿ne
co udzielanie porad prawnych klientom firmy prawniczej.

d. Miejsce i ludzie � co na to standardy?

Zasady panuj„ce w sekretariacie poradni
Poza zasadniczymi postanowieniami standardów ka¿da z poradni powinna

w prowadzeniu sekretariatu ustaliæ katalog w‡asnych zasad dostosowanych do
specyfiki ich dzia‡alno�ci (uwzglŒdniaj„cych np. bibliotekŒ czy kuchniŒ, które
wchodz„ w sk‡ad biura). O panuj„cych w poradni regu‡ach korzystania z biura
i sprzŒtu nale¿y informowaæ ka¿dego nowego cz‡onka. W szczególno�ci nale¿y
zwróciæ uwagŒ na nastŒpuj„ce:

1) sprzŒt s‡u¿y tylko celom poradni, nie wolno korzystaæ z niego w celach pry-
watnych,

2) oszczŒdnie korzystamy z materia‡ów, telefonu,
3) wszyscy s„ poinformowani, czym jest poradnia i na jakich zasadach udziela

porad,
4) czytamy wszystkie informacje adresowane do nas i potwierdzamy ich od-

biór,
5) przyznajemy siŒ do swojego ba‡aganu i sprz„tamy go,
6) je�li co� we�miemy � odnosimy na to samo miejsce,
7) pracuj„c samemu, dajemy pracowaæ innym.

Kluczowe w dzia‡alno�ci poradni jest ustalenie w miarŒ sta‡ych dy¿urów
poszczególnych studentów i sekcji. Nale¿y d„¿yæ do tego, by by‡y one w miarŒ
niezmienne i okre�lane raz na d‡u¿szy czas, najlepiej raz na rok akademicki (s„
bowiem dostosowane do planu zajŒæ), a rewidowane po sesji zimowej. Dni
i godziny urzŒdowania powinny byæ ustalone w taki sposób, aby odpowiada‡y
klientom. U‡atwia to organizacjŒ pracy, a tak¿e przyzwyczaja interesantów do
poradni i umo¿liwia �wiadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w klinice.
PamiŒtajmy, ¿e godziny przyjmowania klientów nie mog„ kolidowaæ z innymi
zajŒciami cz‡onków kliniki, np. spotkaniami sekcyjnymi, oraz musz„ umo¿-
liwiaæ przyj�cie do poradni, zapoznanie siŒ z materia‡ami sprawy i pracŒ nad
opini„.

D. £omowski

78 Rozdzia‡ IV. Administracja i zarz„dzanie poradni„



3. Sekretariat porady

Jak ju¿ wcze�niej wspomniano, zadanie sekretariatu polega przede wszyst-
kim na wsparciu przy udzielaniu pomocy prawnej1. W szczególno�ci bŒdzie to
polega‡o na przypominaniu o regu‡ach panuj„cych w klinice, przygotowywaniu
szkoleæ, a tak¿e dbaniu, aby nie zabrak‡o formularzy, kwestionariuszy i druków
niezbŒdnych poradni do pracy2.

a. NarzŒdzia stosowane w udzielaniu porad prawnych � teczka, rejestr
i skorowidz

W pracy klinicznej trudno jest oddzieliæ udzielanie porady prawnej kliento-
wi od dokumentowania tej dzia‡alno�ci w teczce sprawy, rejestrze spraw czy
skorowidzu, czyli podstawowych narzŒdziach stosowanych w sekretariacie kli-
niki. Ka¿de z nich ma do spe‡nienia istotn„ funkcjŒ, ale tylko, je�li jest w‡a�ci-
wie obs‡ugiwane i rzetelnie u¿ywane.

Sensem istnienia wszystkich wy¿ej wspomnianych narzŒdzi jest zebranie
materia‡u s‡u¿„cego udzieleniu pomocy prawnej. Najobszerniejszym z nich jest
teczka sprawy, w której znajduj„ siŒ kopie dokumentów przed‡o¿onych przez
klienta, podpisane przez niego formularze i o�wiadczenia, a tak¿e wszystkie
dalsze informacje przygotowane w czasie udzielania porady prawnej (np. notat-
ki z rozmów telefonicznych z klientem czy decyzje kierownika sekcji w spra-
wie odsuniŒcia studenta od sprawy). Teczka sprawy jest zarówno zestawem
tego, co wp‡ywa na udzielenie opinii od strony merytorycznej (temu s‡u¿„ in-
formacje przekazane przez klienta), jak i dokumentowaniem samego procesu
udzielania pomocy prawnej (m.in. za pomoc„ decyzji kierownika sekcji)3.

Skrótem tego, co znajduje siŒ w teczce, jest rejestr spraw. Pe‡ni on dwo-
jak„ rolŒ � pierwsza to funkcja podobna do repertorium � zestawu wszystkich
spraw znajduj„cych siŒ w konkretnym wydziale s„du4. Drugim celem rejestru
jest pomoc w okre�leniu, czy w konkretnej sprawie nie zachodzi mo¿liwo�æ
konfliktu interesu.

Kolejno�æ wpisu powinna byæ zachowana � jak w podanym ni¿ej przy-
k‡adzie (od 1 do 5).

D. £omowski

D. Sekretariat w poradni 79

1 Zob. tak¿e ni¿ej, s. 128.
2 Zestaw formularzy wrŒczanych klientom w za‡„czniku Nr 4.
3 O teczce sprawy w kontek�cie ochrony danych osobowych zob. ni¿ej, s. 145.
4 Zob. za‡„cznik Nr 7.



REJESTR SPRAW

RozpoczŒcie sprawy Zakoæczenie sprawy

Lp. Sygnatura
Data

wp‡ywu

Decyzja
o przyjŒciu

sprawy

Prowadz„cy
sprawŒ

Zwrot
sprawy

Odmowa
udzielenia

opinii/opinia
1 2 3 4 5

wype‡niaj„:

studenci obecni na dy¿u-
rze, kiedy zosta‡ z‡o¿ony
pe‡ny zestaw dokumentów,
albo
studenci sekcji, do której
sprawa nale¿y,
albo
sekretariat sekcji

wype‡niaj„:

kierownik sekcji,

albo

na podstawie decyzji kierownika studenci prowadz„cy
sprawŒ,

albo

sekretariat na podstawie decyzji kierownika

W zakresie osób odpowiedzialnych za wpis mo¿na wyró¿niæ sytuacjŒ wpisu
pocz„tkowego (zwi„zanego z wp‡ywem sprawy � czyli rubryki: sygnatura, data
wp‡ywu), zapisów po�rednich (zwi„zanych z prac„ nad opini„ � decyzja o przy-
jŒciu sprawy i osobie prowadz„cej) oraz koæcowych (dotycz„cych wydania
opinii klientowi albo odmowy jej udzielenia).

Dodatkowo mo¿na tak¿e w rejestrze spotkaæ zapisy statystyczne z mo¿li-
wo�ciami dokonywania dalszych wpisów, s‡u¿„cych celom sprawozdawczo�ci
w Fundacji UPP. Obrazuje je poni¿sza tabela:

Czas za‡atwienia
sprawy

Rodzaj sprawy
�ród‡o wiedzy

o poradni

Czy klient korzysta‡
ju¿ z profesjonalnej
pomocy prawnej?

do 2 tygodni,
2 tygodnie � 2 mie-
si„ce,
2 miesi„ce � rok,
powy¿ej roku

rodzinna,
praca i bezrobocie,
uchod�cy i cudzoziemcy,
mieszkaniowa,
s‡u¿ba zdrowia,
pomoc spo‡eczna,
urzŒdowa,
finansowa,
karna,
pomoc organizacjom
pozarz„dowym

rodzina,
znajomi,
gazeta,
ulotki,
radio,
telewizja,
Internet,
organizacje
pozarz„dowe,
inne

tak,
nie.

W poradniach dzia‡aj„cych w Polsce stosuje siŒ kilka metod dokonywania
wstŒpnych zapisów w rejestrze. Mog„ byæ one dokonywane przez studentów
obecnych na regularnych dy¿urach w poradni, choæ to niekoniecznie oni bŒd„
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osobami, które udziel„ pomocy klientowi. Czasem wpisy s„ dokonywane przez
studentów sekcji, którzy zajm„ siŒ spraw„, a niekiedy zdarza siŒ, ¿e uzupe‡nieæ
rejestru dokonuje sta‡y sekretariat, najczŒ�ciej zatrudniany przez uczelniŒ.

Bez wzglŒdu na to, kto dokonuje wpisów w rejestrze, najwa¿niejsze jest,
aby by‡y one dokonywane na bie¿„co, rzetelnie i zgodnie z prawd„. Tylko tego
i a¿ tego, bo w zasadzie niczego wiŒcej od rejestru siŒ nie wymaga.

Za wpis do rejestru informacji po�rednich i koæcowych, czyli zwi„zanych
z prac„ nad spraw„ oraz wydaniem opinii, odpowiedzialny powinien byæ kie-
rownik sekcji, choæ technicznie mo¿e to byæ tak¿e zadaniem studenta pro-
wadz„cego sprawŒ albo sekretariatu. Wa¿ne jest jednak to, aby w aktach spra-
wy znalaz‡ siŒ �lad decyzji kierownika sekcji (np. na dokumentach z‡o¿onych
przez interesanta choæby skrótowo zapisana decyzja kierownika w stylu �za-
twierdzam�, �przyj„æ sprawŒ� itp.).

W poni¿szym przyk‡adzie mamy trzy sekcje: administracyjn„ (kierow-
nikiem jest AA, który w rubrykach wpisuje swój podpis albo parafŒ), cywiln„
(z szefem CC) oraz prawa pracy (PP). Nadmieæmy jednak, ¿e poni¿sze ma cha-
rakter czysto ogólny i przyk‡adowy, gdy¿ ka¿da z poradni mo¿e wypracowaæ
w‡asny model rejestru.

REJESTR SPRAW

RozpoczŒcie sprawy Zakoæczenie sprawy

Lp. Sygnatura
Data

wp‡ywu

Decyzja
o przyjŒciu

sprawy

Prowadz„cy
sprawŒ

Zwrot
sprawy

Odmowa
udzielenia

opinii / opinia

...

9 9/2002/C 13.11.2002 nie przyj„æ
16.11.2002
CC

10 10/2002/P 13.11.2002 przyj„æ
17.11.2002
PP

Katarzyna
Koz‡owska

opinia
udzielona
1.12.2002 PP

11 11/2002/A 15.11.2002 przyj„æ
16.11.2002
AA

Patryk Lisowski
27.11.2002
odsuniŒty AA
Sylwia
Mamiæska

odmowa
udzielenia
opinii
4.12.2002
AA

12 12/2002/C 16.11.2002 przyj„æ
22.11.2002
CC

Robert
Antoniewicz

utrudnia-
nie przez
klienta
30.11.2002
CC
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Poza ksi„¿kowym wydaniem rejestru spraw celem ‡atwiejszego i aktualne-
go dostŒpu do wszystkich danych wskazane by‡oby prowadzenie jego elektro-
nicznej wersji. Za tŒ ostatni„ odpowiedzialny bŒdzie sekretariat.

I wreszcie � trzecie z narzŒdzi stosowanych w sekretariacie porady � skoro-
widz spraw. Niedoceniany, choæ przydatny spis wszystkich klientów w kolej-
no�ci alfabetycznej wraz z umieszczonym przy ich nazwisku sygnatur„ (nume-
rem) sprawy oraz � je�li taka praktyka bŒdzie przyjŒta w poradni � nazwiskiem
studenta odpowiedzialnego za sprawŒ. Zestawienie to ma przede wszystkim
umo¿liwiæ szybkie zlokalizowanie akt sprawy lub kontakt ze studentem pro-
wadz„cym dan„ sprawŒ, na wypadek gdyby nagle zadzwoni‡ klient i zapyta‡, co
s‡ychaæ z jego spraw„. Skorowidz mo¿e nie byæ potrzebny, je�li wszystkie dane
s„ umieszczone w komputerowych bazach danych kliniki, jednak je�li takowych
nie ma � z pewno�ci„ pomocne oka¿e siŒ zestawienie prowadzone rŒcznie.

Archiwum sprawy znajduj„ce siŒ w teczce klienta powinno zawieraæ (w ko-
lejno�ci, licz„c od do‡u):

1) zestaw wszystkich formularzy, jakie podpisa‡ klient na pierwszym spotka-
niu ze studentami poradni (deklaracja maj„tkowa, informacja o kliencie
i sprawie, przyjŒcie do wiadomo�ci zasad prowadzenia sprawy i dotycz„cych
danych osobowych),

2) kopie wszystkich dokumentów wa¿nych dla sprawy,
3) decyzja kierownika sekcji o przyjŒciu/nieprzyjŒciu sprawy do rozpoznania

oraz wszystkie inne jego decyzje zwi„zane z prac„ nad spraw„,
4) pisemne notatki z dodatkowych spotkaæ z klientem, rozmów telefonicznych

z nim itp.,
5) kopia opinii w sprawie,
6) zestawienia wszystkich dokumentów znajduj„cych siŒ w teczce (nazwa do-

kumentu oraz liczba stron).

b. Sekretariat porady � co na to standardy?

Standardy dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni prawnych przewiduj„ kilka
zasad dotycz„cych pracy sekretariatu w zakresie udzielania porad. Dotycz„
one:

1) bezpieczeæstwa dokumentów, o czym mówi pi„ty standard:

�5. Poradnia zapewnia bezpieczeæstwo dokumentów powierzonych przez klienta;
poradnia nie przyjmuje orygina‡ów dokumentów�.

Dokumentacja prowadzonych spraw jest przechowywana w miejscu wy‡„cznie dostŒp-
nym dla kierownika poradni i upowa¿nionych przez niego osób.

D. £omowski

82 Rozdzia‡ IV. Administracja i zarz„dzanie poradni„



2) pisemno�ci wszystkich procedur zwi„zanych z udzielaniem porady oraz
regu‡, jakim powinny odpowiadaæ stosowane przez poradniŒ formularze, co
ujŒte jest w siódmym i ósmym standardzie:

�7. Przed przyjŒciem sprawy poradnia informuje klienta na pi�mie o zasadach
�wiadczenia pomocy prawnej przez poradniŒ (...)�.

Przed przyjŒciem sprawy poradnia wrŒcza klientowi na pi�mie ww. informacje, a nastŒpnie
odbiera podpisane przez klienta o�wiadczenie, ¿e zapozna‡ siŒ z wrŒczonymi mu informacjami.

Poradnia pozostawia na sta‡e klientowi egzemplarze wrŒczonych mu dokumentów zawie-
raj„ce wymienione informacje.

Formularz informacyjny zawiera aktualny adres, adres poczty elektronicznej oraz numer
faksu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

(...)

�8. Poradnia przeprowadza procedurŒ kwalifikacyjn„ klientów poradni, maj„c„ na
celu ustalenie, ¿e sytuacja maj„tkowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie z odp‡at-
nej pomocy prawnej (...)�.

Przed przyjŒciem sprawy poradnia odbiera od klienta o�wiadczenie, ¿e sytuacja finanso-
wa nie pozwala mu na skorzystanie z odp‡atnej pomocy prawnej.

3) dziewi„ty standard dotyczy wymogów zwi„zanych z systemem informacji
o klientach:

�9. Poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system infor-
macji o klientach, gwarantuj„cy zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów (...)�.

c. Wszystko na pi�mie

Na zakoæczenie tej czŒ�ci � rzecz przy udzielaniu porad w klinice najwa¿-
niejsza � konieczno�æ pisemnego dokumentowania i do‡„czania do akt wszyst-
kich informacji otrzymywanych od klienta oraz wszystkich decyzji zwi„zanych
ze spraw„. Mo¿e to nastŒpowaæ w formie notatki (zwanej tak¿e memo) ze spo-
tkaæ z klientem czy rozmów telefonicznych. Pisemn„ formŒ powinny zyskaæ
tak¿e postanowienia kierownictwa sekcji lub poradni, takie jak:

1) decyzje dotycz„ce przyjŒcia/nieprzyjŒcia sprawy,
2) decyzje o odsuniŒciu studenta od prowadzenia sprawy,
3) decyzje o zwrocie sprawy klientowi,
4) decyzje o odmowie udzielenia opinii.

Wreszcie w aktach sprawy powinna siŒ znale�æ opinia, któr„ przekazano
klientowi. Po podpisaniu jej przez studenta prowadz„cego i kierownika sekcji
oraz klienta orygina‡ powinien znale�æ siŒ w rŒkach klienta, za� kopia w teczce
sprawy. Szczegó‡y przekazania opinii klientowi, czy osobi�cie, czy listownie,
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ustala we w‡asnym zakresie ka¿da z poradni w zale¿no�ci od konkretnej sprawy
i wymogów klienta, choæ warto trzymaæ siŒ podstawowych za‡o¿eæ.

PamiŒtajmy, ¿e obowi„zek formu‡owania i dokumentowania dzia‡aæ porad-
ni w formie pisemnej spoczywa w równym stopniu na wszystkich uczestnikach
dzia‡alno�ci kliniki: studentach, opiekunach sekcji oraz osobach odpowiedzial-
nych za administracjŒ. Ze swej strony sekretariat przygotowuje udzielanie po-
mocy prawnej w klinice od strony technicznej, a tak¿e dokumentuje i pomaga
w dzia‡alno�ci innej ni¿ tylko pomoc prawna (m.in. przygotowanie szkoleæ
i dokumentacja przekazywana do wype‡nienia przez klientów).

4. Sekretariat poradni

Poradnie w Polsce dzia‡aj„ jako fundacje, stowarzyszenia i ko‡a naukowe1,
ka¿da z nich w pewnych zakresach jest do siebie podobna, a w pewnych wystŒ-
puj„ miŒdzy nimi ró¿nice. Wszystkie maj„ te¿ czŒ�æ wspóln„, bez wzglŒdu na
formŒ organizacyjn„. Klinika musi bowiem prowadziæ sta‡y sekretariat zaj-
muj„cy siŒ wewnŒtrznym zarz„dzaniem, bez wzglŒdu na to, czy prowadzi sw„
dzia‡alno�æ w formie fundacji, stowarzyszenia, czy ko‡a naukowego.

a. Jaka forma organizacyjna � taki sekretariat

Zacznijmy od podstawy prawnej: klinika jako fundacja podlega ustawie
z 6.4.1984 r. o fundacjach; dzia‡aj„ca jako stowarzyszenie musi sprostaæ wy-
mogom ustawy z 7.4.1989 r. � Prawo o stowarzyszeniach; z kolei ustawa
z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wy¿szym reguluje zasady dzia‡ania kó‡ naukowych,
w tym i poradni, je�li ta ostatnia bŒdzie dzia‡aæ w tej formie organizacyjnej.

NajwiŒcej obowi„zków przed sekretariatami poradni stawia ustawa o fun-
dacjach i Prawo o stowarzyszeniach. Do�æ powiedzieæ, ¿e instytucje dzia‡aj„ce
na tych podstawach s„ osobami prawnymi zarejestrowanymi w Krajowym Re-
jestrze S„dowym i podlegaj„ nadzorowi ze strony organów administracji. Dzia-
‡aj„c w tej formie prawnej, konieczne jest przestrzeganie regu‡ okre�lonych
ustaw„ o fundacjach albo Prawem o stowarzyszeniach, takich jak m.in. posia-
danie statutu, regularne wybory w‡adz czy prowadzenie ksiŒgowo�ci w zgodzie
z ustaw„ o rachunkowo�ci. W ka¿dym z tych obszarów dzia‡alno�ci pojawia siŒ
i odgrywa stosown„ rolŒ sekretariat.

Najbardziej popularn„ form„ dzia‡alno�ci polskich klinik jest ko‡o nauko-
we, choæ nawet w tej ma‡o sformalizowanej organizacji powinien dzia‡aæ se-
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kretariat, przy czym zakres jego pracy jest � podobnie jak w ca‡ej dzia‡alno�ci
poradni � proporcjonalny do operatywno�ci kliniki.

Poni¿ej zostanie przedstawione przyk‡adowe okre�lenie zadaæ, jakie mo¿e
mieæ do spe‡nienia sekretariat przy okazji wykonywania okre�lonych obo-
wi„zków w poradni. Klinika bŒdzie tu rz„dzona przez w‡adzŒ uchwa‡odawcz„
(w naszym przyk‡adzie umownie zwiemy j„ Rad„) oraz w‡adzŒ wykonawcz„
(Zarz„d1), co odpowiada organizacji poradni bez wzglŒdu na to, czy jest ona
fundacj„, stowarzyszeniem, czy ko‡em naukowym. W naszym przyk‡adzie po-
radnia rz„dzi siŒ w‡asnym statutem2.

Rada Zarz„d

Obowi„zki
organu

Odpowiadaj„ce im
obowi„zki sekretariatu

Obowi„zki
organu

Odpowiadaj„ce im
obowi„zki sekretariatu

uchwalanie pro-
gramu dzia‡ania
poradni

archiwizacja dotychczaso-
wych programów oraz
przygotowanie i proto-
ko‡owanie uchwa‡ w tym
zakresie

reprezentacja
poradni

czuwanie nad korespondencj„
zwi„zan„ z kontaktami zewnŒtrz-
nymi oraz archiwizacja doku-
mentów,

dokumentacja wspó‡pracy z inny-
mi poradniami i FUPP

uchwalanie
i zmiana statutu
poradni

przygotowanie i proto-
ko‡owanie uchwa‡ w tym
zakresie

wykonywanie
uchwa‡ Rady

czuwanie nad zgodno�ci„ dzia‡aæ
ze statutem, protoko‡owanie
dzia‡aæ Zarz„du

uchwalanie
uchwa‡

przygotowanie tre�ci pro-
jektów i protoko‡owanie

codzienne ad-
ministrowanie
poradni„

przygotowanie i dokumentowanie
dzia‡aæ Zarz„du w tym zakresie

powo‡ywanie,
odwo‡ywanie,
kontrola oraz
kwitowanie
Zarz„du

protoko‡owanie obrad sprawy cz‡on-
kostwa

czuwanie nad statutowymi proce-
durami przyjmowania i wyklu-
czania z poradni, przygotowanie
formularzy cz‡onkowskich

rozwi„zanie po-
radni

przygotowanie uchwa‡
w tym zakresie

dokumentacja
spraw prowa-
dzonych przez
poradniŒ

czuwanie nad dokumentacj„ po-
radni, jej kompletno�ci„, szkole-
nia w tym zakresie

inne sprawy,
niezastrze¿one
do kompetencji
Zarz„du

czuwanie nad rozpatrywa-
nymi przez RadŒ sprawa-
mi pod wzglŒdem statuto-
wym

finanse czuwanie nad dokumentacj„
i sprawozdawczo�ci„ finansow„
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wspó‡dzia‡anie
z patronem,
kierownikami
sekcji
i w‡adzami
dziekaæskimi

czuwanie nad korespondencj„
zwi„zan„ z kontaktami oraz
archiwizacja dokumentów

przedk‡adanie
sprawozdaæ
w‡adzom wy-
dzia‡u i uczelni

przygotowywanie sprawozdaæ
na podstawie posiadanej doku-
mentacji

publikacje
poradni

przygotowanie materia‡ów

Z powy¿szego � przypomnijmy, przyk‡adowego � zestawienia wynika, ¿e
g‡ówne zadania sekretariatu to dba‡o�æ o zgodno�æ dzia‡aæ z prawem po-
wszechnym oraz wewnŒtrznymi regulacjami organizacyjnymi, przygotowywa-
nie dzia‡alno�ci kliniki i jej dokumentowanie, prowadzenie oficjalnej korespon-
dencji poradni, a tak¿e protoko‡owanie obrad jej w‡adz, zarz„dzanie klinicznym
archiwum oraz � w miarŒ mo¿liwo�ci � planowanie rocznej pracy.

b. Kilka odpowiedzi na kilka pytaæ

Jak dbaæ o sprawy statutowe poradni?

Nie ma na to m„drych � prowadz„cy sekretariat powinien po prostu znaæ
wszystkie zasady organizacyjne ustalone w statucie, regulaminie oraz wszyst-
kich uchwa‡ach odpowiednich gremiów wp‡ywaj„cych na dzia‡anie poradni.
Poza tym � stosownie do regu‡ prawa powszechnego i formy organizacyjnej sa-
mej kliniki � nale¿y znaæ tak¿e ustawŒ o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach
albo przepisy o szkolnictwie wy¿szym.

W chwilach w„tpliwo�ci nale¿y siŒgaæ po tre�æ stosownych regulacji i nie
baæ siŒ przyznawaæ do niewiedzy � jak g‡osi stare prawnicze porzekad‡o, nale-
¿y mieæ nie tyle ustawŒ w g‡owie, co g‡owŒ w ustawie.

Jak dokumentowaæ dzia³alnoœæ poradni?

Tu tak¿e bez filozofii � poza sumienno�ci„, staranno�ci„ i systematyczno-
�ci„. Dokumentowanie dzia‡alno�ci kliniki polega przede wszystkim na wy-
trwa‡ym zapisywaniu wszystkich oficjalnych dzia‡aæ oraz gromadzeniu mate-
ria‡u przydatnego z punktu widzenia dalszych pokoleæ cz‡onków poradni.
Wszystkie materia‡y oficjalne powinny znajdowaæ siŒ w siedzibie kliniki i byæ
z‡o¿one w jednym miejscu, zabezpieczonym przed niepowo‡anymi osobami
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i otwartym dla wszystkich, którzy bŒd„ chcieli siŒ z nimi zapoznaæ. Miejscem
tym bŒdzie archiwum.

Jak prowadziæ korespondencjê kliniki?

Korespondencja powinna byæ klarowna, pisana poprawn„ polszczyzn„ oraz
� najlepiej, je�li dotyczy to korespondencji formalnej i oficjalnej � na papierze
z nag‡ówkiem z danymi poradni. PamiŒtajmy, ¿e pewne rodzaje korespondencji
powinny byæ wykonywane w stosownych terminach, jak np. informacja z dzia-
‡alno�ci, któr„ poradnia przekazuje Fundacji UPP do 31 lipca ka¿dego roku.
Zdarza siŒ, ¿e podobne sprawozdania trzeba przekazywaæ w‡adzom uczelni czy
wydzia‡u lub � co równie wa¿ne � nale¿y siŒ terminowo rozliczaæ ze sponsora-
mi kliniki i w stosownych terminach informowaæ w‡adze nadzoru (je�li dzia-
‡amy jako fundacja czy ko‡o naukowe). Dotrzymanie wszystkich tych termi-
nów jest zadaniem osób dzia‡aj„cych w sekretariacie. Wszystkie pisma oficjal-
ne mog„ byæ przygotowywane wy‡„cznie przez sekretariat poradni i podpisane
przez upowa¿nione do tego osoby.

Jak sporz¹dzaæ protoko³y?

Protokó‡ to oficjalny dokument zawieraj„cy formaln„ prezentacjŒ stanowi-
ska pewnej osoby lub instytucji, istotn„ dla wyci„gania urzŒdowo wa¿nych
wniosków w pó�niejszym czasie. W kontek�cie dzia‡alno�ci poradni sporz„dzanie
protoko‡u jest istotne z uwagi na to, ¿e jego tre�æ stanowi oficjalne stwierdzenie
dokonania okre�lonych czynno�ci, jak np. przyjŒcia uchwa‡y okre�lonej tre�ci
czy wyboru danej osoby do pe‡nienia stosownej funkcji. Je�li protoko‡u nie ma
� na dobr„ sprawŒ nie wiadomo, jaka uchwa‡a zosta‡a przyjŒta albo kogo wy-
brano do zarz„du poradni. W tym �wietle protokó‡ udowadnia prawdziwo�æ za-
wartych w nim faktów, a na tego rodzaju moc prawn„ ¿aden prawnik nie pozo-
stanie obojŒtny.

Zawsze powstanie dylemat � jakie dzia‡ania nale¿y protoko‡owaæ, a które
mo¿na opu�ciæ. Na potrzeby poradni przyjmijmy jedn„ ¿elazn„ regu‡Œ � podjŒ-
cie jakiejkolwiek decyzji merytorycznej wp‡ywaj„cej na prawa i obowi„zki
podmiotów znajduje siŒ w protokole, reszta niech pozostanie milczeniem.

Sporz„dzanie protoko‡u nie jest skomplikowane � nie powinni�my bowiem
spisywaæ co do joty wszystkiego, co kto� powie na okre�lony temat, skupmy
siŒ na zwiŒz‡ej (to wa¿ne!) konkluzji. Zadbajmy, aby protokó‡ zawiera‡ to, co
jest najwa¿niejsze i koniecznie, by umo¿liwia‡ ka¿demu zapoznanie siŒ z sed-
nem problemu i podjŒt„ w danej kwestii decyzj„. Zwa¿my, ¿e protokó‡ korzysta
ze swego rodzaju rŒkojmi wiary publicznej, gdy¿ gdy tylko stwierdza on prawdŒ,
staje siŒ formalnie uprzywilejowany w�ród wszystkich innych dokumentów.
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Co powinno siê znajdowaæ w protokole?

Protokó‡ powinien zawieraæ: numer kolejny protoko‡u, datŒ posiedzenia,
imiona i nazwiska obecnych w trakcie spotkania cz‡onków zarz„du i osób za-
proszonych, porz„dek posiedzenia, tytu‡y i dok‡adn„ tre�æ podjŒtych uchwa‡,
sposób g‡osowania (tajnie czy jawnie), liczbŒ g‡osów oddanych za i przeciw
uchwale oraz wstrzymuj„cych siŒ, zdania odrŒbne (o ile siŒ pojawi‡y), imiŒ
i nazwisko protokolanta oraz listŒ obecno�ci. Za‡„cznikami do protoko‡u bŒd„
wszystkie pisma czy dokumenty, którymi siŒ zajmowano albo które zosta‡y
przedstawione w trakcie posiedzenia.

Jak zarz¹dzaæ klinicznym archiwum?

Archiwum powinno byæ prowadzone zgodnie z piŒcioma naczelnymi zasa-
dami: oficjalno�ci, czytelno�ci, porz„dku, dostŒpno�ci oraz kontynuacji. Po-
krótce postaramy siŒ je omówiæ.

Regu‡a oficjalno�ci zak‡ada, ¿e to, co znajduje siŒ w archiwum, jest jedy-
nym prawdziwym i niepodwa¿alnym zestawem dokumentów w danej sprawie.
Nie jest w‡asno�ci„ osoby prywatnej, ale w‡asno�ci„ poradni, i tam te¿ powinno
byæ przechowywane.

Archiwum musi byæ czytelne, to jest prowadzone w przejrzysty sposób, po-
zwalaj„cy na to, by ka¿dy student poradni dok‡adnie wiedzia‡, co i gdzie w nim
jest przechowywane. Poza tym wszystkie znajduj„ce siŒ w nim dokumenty
musz„ byæ na tyle czytelne, by ka¿dy wiedzia‡, jakie jest ich znaczenie.

Po trzecie � w archiwum powinien panowaæ porz„dek. Nie wolno dopusz-
czaæ do �zachwaszczenia� archiwum materia‡ami zbytecznymi, nieprzydatny-
mi i bezu¿ytecznymi. Z drugiej strony, nie powinno byæ za ma‡o dokumentów,
aby nie dosz‡o do w„tpliwo�ci, gdy pewnych informacji brakuje. Dokumenty
powinny byæ przypisane do w‡a�ciwych teczek, segregatorów w kolejno�ci od
najnowszych (na górze) po najstarsze (na dole), najlepiej z podzia‡em na po-
szczególne dzia‡y i rodzaje dzia‡alno�ci poradni.

Czwart„ z zasad jest dostŒpno�æ, choæ po‡„czona z poufno�ci„. PamiŒtajmy,
aby zachowaæ niejawny charakter zbieranych przez nas dokumentów zawie-
raj„cych dane osobowe klientów oraz cz‡onków kliniki. Z drugiej strony archi-
wum nie mo¿e byæ zamkniŒte w sejfie i niedostŒpne dla nikogo. Racj„ jego ist-
nienia jest w‡a�nie przydatno�æ ka¿demu studentowi w codziennych sprawach
poradni.

Bardzo wa¿ne jest, aby nie archiwizowaæ w‡asnych dokumentów zgodnie
ze swoim widzimisiŒ, ale jednolicie, stosownie do przyjŒtego w ca‡ej poradni
systemu. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e archiwum prowadzi siŒ zawsze z my�l„, ¿e bŒ-
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dzie z niego korzystaæ kto� inny � o czym mówi pi„ta i ostatnia z regu‡ dobrej
archiwizacji � zasada kontynuacji.

Jak mo¿e wygl¹daæ archiwum?

Archiwum poradni, aby nikt siŒ w nim nie pogubi‡, mo¿e byæ podzielone na
kilka podstawowych dzia‡ów oznaczonych odpowiednimi numerami (sygnatu-
rami). W zasadzie poni¿sze zestawienie ma jedynie charakter pogl„dowy, jak
ka¿da poradnia rozwi„¿e technicznie zasady i systematykŒ w‡asnego archiwum
� to ju¿ jej suwerenna decyzja. Mamy nadziejŒ, ¿e poni¿szy szablon mo¿e byæ
pewn„ wytyczn„:

A. Archiwum porad udzielanych przez UPP
Tu znajd„ siŒ wszystkie zbŒdne ju¿ przy bie¿„cej pracy poradni materia‡y

uzyskane od klientów.
A 1 � sekcja cywilna,
A 2 � sekcja karna,
A 3 � sekcja administracyjna,
A 4 � sekcja prawa pracy itd.

B. Archiwum poradni
Tu bŒdzie miejsce na wszystkie dokumenty, informacje, korespondencjŒ

czy ulotki, które dotycz„ poradni i jej dzia‡alno�ci.
B 1 � dzia‡alno�æ ogólna (np. dokumentacja projektów, konkursów czy kon-
ferencji organizowanych przez UPP),
B 2 � dzia‡alno�æ w‡adz poradni (np. protoko‡y zebraæ Rady i Zarz„du, pod-
jŒte przez nie uchwa‡y itp.),
B 3 � cz‡onkowie poradni (zestawienie deklaracji cz‡onkowskich, list adre-
sowych itp.),
B 4 � kontakty zewnŒtrzne (szczegó‡owy opis kontaktów, jakie UPP prowa-
dzi‡a i prowadzi z patronem, kierownikami sekcji, uczelni„, wydzia‡em pra-
wa, organizacjami pozarz„dowymi, samorz„dem miasta czy województwa,
sponsorami, mediami, innymi poradniami, Fundacj„ UPP itd., w zale¿no�ci od
rozmiaru korespondencji i kontaktów z okre�lonymi rodzajami adresatów).

C. Archiwum materia‡ów szkoleniowych
Tutaj znajd„ siŒ wszystkie podrŒczniki i materia‡y potrzebne do szkoleæ

w poradni (np. prezentacje dzia‡alno�ci poradni w celach rekrutacyjnych i inne).

D. Archiwum adresowe
Jest miejscem do umieszczenia wszystkich list adresowych cz‡onków po-

radni.
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Jak prowadziæ sprawy cz³onkostwa poradni?1

Ka¿da z klinik ma w‡asne zasady w zakresie cz‡onkostwa w poradni. WszŒ-
dzie jednak wa¿ne jest stworzenie listy kandydatów, którzy spe‡ni„ warunki
wstŒpne, by staæ siŒ pe‡noprawnymi cz‡onkami kliniki. Jest to prostsze, gdy np.
musz„ oni byæ studentami okre�lonego roku studiów czy zaliczyæ stosowny fa-
kultet. Po sprawdzeniu, czy kandydat spe‡nia okre�lone warunki, mo¿na mu
przedstawiæ deklaracjŒ cz‡onkowsk„. Ta ostatnia powinna zawieraæ kilka ele-
mentów.

Minimum to: imiŒ i nazwisko, adres kontaktowy i adres miejsca pobytu
w czasie studiów, data przyst„pienia do poradni, informacja o zapoznaniu siŒ
z zasadami panuj„cymi w klinice wraz z po�wiadczeniem przyjŒcia ich do wia-
domo�ci oraz przestrzegania przez cz‡onka poradni, a tak¿e zgoda na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie z celami dzia‡ania poradni. Wszystko to po-
winien wieæczyæ podpis kandydata i decyzja odpowiedniej w‡adzy kliniki
o przyjŒciu go na cz‡onka.

W zestawie informacji dodatkowych w deklaracji mog„ siŒ tak¿e znale�æ:
data i miejsce urodzenia, rok studiów oraz grupa æwiczeniowa, przebieg dzia-
‡alno�ci w poradni i pe‡nione w niej funkcje, otrzymane nagrody b„d� sankcje,
wpisy patrona, przynale¿no�æ do poszczególnych sekcji itp.

Ka¿da deklaracja powinna byæ uzupe‡niana i aktualizowana co najmniej raz
na pó‡ roku. W chwili zakoæczenia cz‡onkostwa informacja o dacie i sposobie
odej�cia z poradni powinna tak¿e znale�æ odzwierciedlenie w tre�ci deklaracji.

PamiŒtajmy, ¿e sama deklaracja nie wystarczy, by kto� sta‡ siŒ cz‡onkiem
poradni � niezbŒdne jest w tym zakresie ustalenie odpowiedniego cyklu edu-
kacji, zak‡adaj„cego przeprowadzenie szkoleæ z zakresu udzielania porad, pro-
wadzenia sekretariatu czy te¿ innych umiejŒtno�ci, niezbŒdnych w pracy po-
radni. Inicjatorem i koordynatorem takiej �cie¿ki cz‡onkostwa powinien byæ
tak¿e sekretariat poradni, w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci i specyfiki poszczegól-
nych klinik.

Jak planowaæ dzia³alnoœæ?

Planuj„c dzia‡alno�æ poradni, warto przyjrzeæ siŒ kalendarzowi i wymaga-
niom, jakie stawiaj„ odpowiednie daty. Poni¿ej znajduje siŒ przyk‡adowy plan
dzia‡ania poradni i dostosowane do tego kalendarium dzia‡alno�ci, przy czym nie
zosta‡y wymienione wszystkie wydarzenia, które mog„ mieæ miejsce w ogólno-
polskim �wiecie klinicznym, jak np. odbywaj„ce siŒ co pó‡ roku konferencje
poradni prawnych:
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Miesi„c
Sprawy

wewnŒtrzne
Sprawy

merytoryczne
Sprawy

rutynowe

pa�dzier-
nik

� zebranie ogólne studentów poradni
po sezonie wakacyjnym,

� wybór w‡adz (o ile taki jest wymóg
statutowy),

� planowanie dzia‡alno�ci na nowy
rok akademicki,

� uzupe‡nianie i aktualizacja deklara-
cji cz‡onkowskich,

� 15 pa�dziernika � sk‡adanie wnio-
sków do FUPP o grant jesienny

� wyznaczenie godzin dy¿u-
rów poradni,

� ustalenie cotygodniowych
spotkaæ sekcji,

� seria szkoleæ dla nowych
studentów,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

� spotkanie z patronem poradni,
� spotkanie z seniorami poradni,
� rekrutacja nowych cz‡onków poradni

listopad � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej � wyjazd motywacyjno-szko-
leniowy dla m‡odych cz‡on-
ków poradni,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

� spotkanie z prawnikiem-praktykiem

grudzieæ � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej � prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

� wigilia w poradni

styczeæ � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej,
� 31 stycznia � raport pó‡roczny do

FUPP dotycz„cy grantu wiosennego

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

luty � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej � spotkania organizacyjne
w sekcjach � ustalenie
dy¿urów dostosowanych
do nowego planu, ustalenie
godzin cotygodniowych
spotkaæ,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

� wspólne spotkanie w poradni � ustalenie problemów zwi„zanych
z dzia‡alno�ci„ w nowym semestrze, spotkanie z patronem poradni,

� zaplanowanie dzia‡alno�ci na nowy semestr � sprawdzenie realizacji
dotychczasowych planów rocznych,

� seria szkoleæ dla nowych studentów
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marzec � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej � seminarium naukowe dla
poradni, wyjazd (szkolenie)
w innej poradni,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� prowadze-
nie rekru-
tacji
w nowym
semestrze,

� aktualiza-
cja dekla-
racji
cz‡onkow-
skich,

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

kwiecieæ � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej,
� 30 kwietnia � wstŒpny raport koæ-

cowy do FUPP dotycz„cy grantu
jesiennego,

� 30 kwietnia � sk‡adanie do FUPP
wniosku o grant wiosenny,

� 30 kwietnia � wstŒpny raport koæ-
cowy do FUPP dotycz„cy grantu
wiosennego

� spotkanie z prawnikiem-
- praktykiem,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

� spotkanie wielkanocne

maj � prowadzenie dokumentacji bie¿„cej � spotkanie w organizacji zaj-
muj„cej siŒ podobn„ do po-
radni dzia‡alno�ci„,

� ustalenie zasad dzia‡alno�ci
poradni w wakacje,

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

czerwiec
� sierpieæ

� prowadzenie dokumentacji bie¿„cej,
� 31 lipca � roczny raport do FUPP

dotycz„cy dzia‡alno�ci poradni,
� 31 lipca � raport koæcowy do FUPP

dotycz„cy grantu jesiennego,
� 31 lipca � raport koæcowy do FUPP

dotycz„cy grantu wiosennego

� prowadzenie bie¿„cej doku-
mentacji (o ile poradnia
dzia‡a w czasie wakacji)

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni

wrzesieæ � przygotowanie dokumentacji,
uporz„dkowanie jej przed nowym
rokiem dzia‡alno�ci,

� prowadzenie dokumentacji bie¿„cej

� przygotowanie dokumenta-
cji, uporz„dkowanie jej
przed nowym rokiem
dzia‡alno�ci,

� szkolenia dla chŒtnych,
� prowadzenie bie¿„cej doku-

mentacji

� kontrola
prowadze-
nia doku-
mentacji
poradni
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W kalendarzu nie zosta‡y przedstawione m.in. zagadnienia rekrutacji stu-
dentów do poradni, gdy¿ s„ one regulowane w zale¿no�ci od specyfiki ka¿dej
z klinik. W tym miejscu warto jedynie odnotowaæ, ¿e powinna byæ ona ujŒta
w rocznym planie dzia‡alno�ci, za� jej umiejscowienie czasowe zale¿ne jest od
praktyki panuj„cej w poradni (najczŒ�ciej odbywa siŒ ona przed letni„ sesj„ eg-
zaminacyjn„).

Powy¿sze nie ma na celu zastŒpowania tego, co ustali sama poradnia w za-
kresie swej dzia‡alno�ci. Wa¿ne jest jednak, by planowaæ dzia‡alno�æ i przygo-
towywaæ siŒ zawczasu do prowadzenia spraw klinicznych.

Jak sporz¹dzaæ obowi¹zkowe sprawozdania dla organów nadzoru oraz

Fundacji UPP?

W zwi„zku z tym, ¿e polskie poradnie dzia‡aj„ w ró¿nych formach organi-
zacyjnych, w zale¿no�ci od ka¿dej z nich podlegaj„ ró¿nym organom nadzoru
i bŒd„ przedk‡adaæ ró¿ne sprawozdania.

Fundacja � co do zasady � podlega nadzorowi i kontroli Ministra Spraw
WewnŒtrznych i Administracji. Je�li dzia‡a wy‡„cznie na terenie jednego wo-
jewództwa � organem nadzoru i kontroli bŒdzie wojewoda. Niezale¿nie od
tego, je�li fundacja jest organizacj„ po¿ytku publicznego1, sk‡ada tak¿e mery-
toryczne i finansowe sprawozdanie ministrowi w‡a�ciwemu w zakresie zabez-
pieczenia spo‡ecznego (obecnie Minister Polityki Spo‡ecznej). Obowi„zkowe
sprawozdania sk‡ada siŒ organom nadzoru do koæca roku kalendarzowego na-
stŒpuj„cego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Je�li zatem sprawozdanie
dotyczy dzia‡alno�ci w roku 2003 � terminem jego z‡o¿enia jest 31.12.2004 r.
Wzór sprawozdania jest okre�lony w rozporz„dzeniu Ministra Sprawiedliwo�ci
z 8.5.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzia‡alno�ci funda-
cji2, który jest przyjmowany jako modelowy dla wszystkich sprawozdaæ sk‡a-
danych organom nadzoru.

W przypadku stowarzyszenia regu‡y sprawozdawczo�ci s„ nieco l¿ejsze,
choæ je�li bŒdzie ono organizacj„ po¿ytku publicznego � obowi„zki nadzoru
przejmie nad nim minister w‡a�ciwy w zakresie zabezpieczenia spo‡ecznego,
a nie tylko starosta (prezydent miasta na prawach powiatu). Ten ostatni jest or-
ganem nadzoru i kontroli dla wszystkich stowarzyszeæ zarejestrowanych na te-
renie powiatu.
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Ko‡o naukowe podlega w zakresie sprawozdawczo�ci wewnŒtrznym regu-
lacjom obowi„zuj„cym na danej uczelni. Corocznie nale¿y jednak, w terminie
wynikaj„cym z uczelnianych regulacji, przedstawiæ sprawozdanie z dzia‡alno-
�ci rektorowi, który jest organem nadzoru nad ko‡ami naukowymi dzia‡aj„cymi
na uczelni.

Bez wzglŒdu na to, komu siŒ je sk‡ada, sprawozdanie merytoryczne powinno
m.in. zawieraæ zasady, formy i zakres dzia‡alno�ci statutowej z podaniem reali-
zacji celów, a tak¿e opis g‡ównych zdarzeæ � co wa¿ne, nie tylko faktycznych,
ale i prawnych, rodz„cych skutki finansowe. Protoko‡y, jakie sporz„dza‡ sekre-
tariat, przydadz„ siŒ do za‡„czenia w sprawozdaniu odpisów uchwa‡ zarz„du
organizacji. Dodatkowo nale¿y tak¿e za‡„czyæ informacjŒ o wysoko�ci uzyska-
nych przychodów z wyodrŒbnieniem ich �róde‡ (np. spadek, zapis, darowizna,
�rodki pochodz„ce ze �róde‡ publicznych, w tym z bud¿etu paæstwa i gminy),
odp‡atnych �wiadczeæ realizowanych przez organizacjŒ w ramach celów statuto-
wych z uwzglŒdnieniem kosztów tych �wiadczeæ. Je�li fundacja albo stowarzy-
szenie prowadzi dzia‡alno�æ gospodarcz„, konieczne jest za‡„czenie informacji
o wyniku finansowym oraz procentowym stosunku przychodu osi„gniŒtego
z dzia‡alno�ci gospodarczej do przychodu osi„gniŒtego z pozosta‡ych �róde‡.

Sprawozdanie musi tak¿e zawieraæ czŒ�æ dotycz„c„ kwestii finansowych,
w której nale¿y zamie�ciæ m.in. informacje o poniesionych kosztach na realiza-
cjŒ celów statutowych, dzia‡alno�ci gospodarczej, administracji, a tak¿e podaæ
dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji, ‡„cznej kwocie wyp‡aconych
wynagrodzeæ, warto�ci aktywów i zobowi„zaæ organizacji. CzŒ�æ finansowa
rocznego sprawozdania powinna tak¿e zawieraæ informacje o nabytych nieru-
chomo�ciach, zrealizowanych zadaniach zleconych przez organy administracji
publicznej na podstawie ustawy o dzia‡alno�ci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie, jak równie¿ na podstawie ustawy � Prawo zamówieæ publicznych.

PamiŒtajmy, ¿e powy¿sze wymogi dotycz„ przede wszystkim fundacji i sto-
warzyszeæ, a w mniejszym stopniu kó‡ naukowych. W przypadku tych ostat-
nich w sprawozdaniu konieczne bŒdzie po‡o¿enie nacisku na dzia‡alno�æ eduka-
cyjn„ (m.in. seminaria, szkolenia, wyk‡ady) realizowan„ na uczelni, za� czŒ�æ
finansowa sprawozdania powinna przedstawiaæ informacje o sposobie wyko-
rzystania dotacji, jakie � co do zasady � ka¿da uczelnia przeznacza na dzia‡al-
no�æ kó‡ naukowych.

c. Sekretariat poradni � co na to standardy?

Poza obowi„zkowymi sprawozdaniami, jakie poradnie przedk‡adaj„ orga-
nom nadzoru stosownie do w‡a�ciwych przepisów, standardy dzia‡alno�ci uni-
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wersyteckich poradni prawnych przewiduj„ dodatkowe obowi„zkowe sprawoz-
danie1. Szczegó‡owo mówi o nim jedenasty standard.

Poradnia przekazuje Fundacji do 31 lipca ka¿dego roku informacjŒ o dzia‡alno�ci obej-
muj„c„:
� liczbŒ i rodzaj prowadzonych spraw,
� informacjŒ o liczbie studentów i opiekunów,
� informacjŒ o dodatkowych sukcesach i osi„gniŒciach.

E. Finansowanie i fundraising uniwersyteckiej poradni
prawnej

Grzegorz Wiaderek (Fundacja im. Stefana Batorego)
G. Wiaderek

Uniwersyteckie poradnie prawne dla sprawnego i skutecznego dzia‡ania po-
trzebuj„ odpowiedniego zaplecza finansowego. Osoby zarz„dzaj„ce poradnia-
mi musz„ zatem staraæ siŒ o zdobycie odpowiednich �rodków, umieæ analizo-
waæ koszty funkcjonowania, potrafiæ konstruowaæ bud¿et, musz„ wreszcie po-
siadaæ umiejŒtno�æ zarz„dzania finansami organizacji.

Uniwersyteckie poradnie prawne znajduj„ siŒ w szczególnej sytuacji przede
wszystkim dlatego, ¿e s„ �ci�le zwi„zane z uczelniami i wydzia‡ami prawa. Ta
specyfika determinuje te¿ w pewnym stopniu problem finansowania ich dzia-
‡alno�ci oraz sposoby i kierunki poszukiwania funduszy. Z jednej strony silna
i formalna wiŒ� z uniwersytetem zapewnia pewn„ stabilno�æ, u‡atwia dzia‡anie
(np. w kwestii obs‡ugi ksiŒgowej czy lokalu na dzia‡alno�æ) i daje oparcie w sil-
nej instytucji, z drugiej za� strony mo¿e ograniczaæ mo¿liwo�ci poszukiwania
funduszy. Niektóre bowiem fundusze dostŒpne s„ tylko dla organizacji po-
zarz„dowych, rozumianych bardzo �ci�le, co wy‡„cza jednostki uniwersyteckie.
Nie wszystkie równie¿ metody uzyskiwania wsparcia finansowego s„ mo¿liwe
do zastosowania w przypadku uniwersyteckich poradni prawnych. Niezale¿nie
od tego poradnie, podobnie jak inne organizacje, musz„ poszukiwaæ �rodków
na swoj„ dzia‡alno�æ i musz„ przy tym stosowaæ podobne zasady i metody po-
szukiwaæ.

Sztuka fundraisingu

Zbieranie �rodków na dzia‡alno�æ organizacji pozarz„dowych (fundrai-
sing) ma d‡ug„ historiŒ, literaturŒ i doktrynŒ, dobrze rozwiniŒt„ w szczegól-
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no�ci w Stanach Zjednoczonych. W Polsce przyjŒ‡o siŒ pojmowaæ fundrai-
sing jako sztukŒ i umiejŒtno�æ pozyskiwania funduszy. S‡owo �sztuka� jest
tu u¿yte w‡a�ciwie, bowiem podkre�la siŒ, ¿e warunkiem skutecznego pozy-
skiwania funduszy jest posiadanie przez fundraisera odpowiednich predys-
pozycji i talentu. W pojŒciu �pozyskiwanie funduszy� mieszcz„ siŒ bowiem
zarówno okre�lona wiedza, stosowane metody i techniki osoby tym siŒ zaj-
muj„cej, jak te¿ umiejŒtno�æ prezentacji organizacji i jej potrzeb, zdolno�ci
organizacyjne czy negocjacyjne.

Fundamentem skutecznego poszukiwania �rodków finansowych na dzia‡al-
no�æ organizacji jest posiadanie odpowiedniego zasobu uporz„dkowanej
wiedzy. Chodzi tu przede wszystkim o wiedzŒ o w‡asnej organizacji (jej mi-
sji, celach, strategii, mo¿liwo�ciach, potrzebach itd.), jak te¿ o otoczeniu,
w jakim organizacja dzia‡a, oraz o potencjalnych �ród‡ach finansowania.

1. Zacznijmy od kosztów

Aby sensownie i sprawnie zbieraæ fundusze na funkcjonowanie uniwersy-
teckiej poradni prawnej, nale¿y w pierwszej kolejno�ci okre�liæ potrzeby porad-
ni. Te potrzeby mog„ kszta‡towaæ siŒ ró¿nie w zale¿no�ci od zakresu dzia‡alno�ci
kliniki (du¿a poradnia z wieloma klientami generuje znacznie wiŒksze koszty
zwi„zane z obs‡ug„ administracyjno-biurow„, koszty pocztowo-telefoniczne
itd.), jak te¿ od etapu jej rozwoju (poradnia dopiero siŒ tworz„ca potrzebuje
znacznych �rodków na sprzŒt komputerowy, wyposa¿enie meblowe i technicz-
ne, szkolenia). Generalnie jednak potrzeby funkcjonowania poradni s„ w zasa-
dzie uto¿samiane z kosztami, jakie klinika ponosi, te za� mo¿na podzieliæ na
nastŒpuj„ce kategorie1:

1. Koszty osobowe:
� wynagrodzenie opiekunów pracuj„cych w poradni,
� wynagrodzenie osób wykonuj„cych prace biurowo-sekretarskie,
� koszty prac eksperckich;

2. Koszty lokalu (siedziby poradni, punkty spotkaæ z interesantami);
3. Koszty wyposa¿enia poradni:

� sprzŒt komputerowy, drukarka, skaner,
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� ksero, faks, telefon,
� ksi„¿ki, programy komputerowe;

4. Koszty administracyjne:
� koszty telefonów, ‡„cza internetowego,
� koszty pocztowe,
� materia‡y biurowe;

5. Koszty podró¿y;
6. Koszty ubezpieczenia poradni od odpowiedzialno�ci cywilnej;
7. Koszty szkoleæ dla studentów pracuj„cych w poradni oraz dla opiekunów

(koszty prowadz„cych szkolenie, wynajŒcia sali, materia‡ów szkoleniowych);
8. Rezerwa finansowa.

Kalkuluj„c zatem koszty utworzenia uniwersyteckiej poradni prawnej czy
te¿ koszty jej funkcjonowania, nale¿y braæ pod uwagŒ wymienione wy¿ej kate-
gorie, odpowiednio szacuj„c potrzeby poradni i porz„dkuj„c informacje o kosz-
tach dzia‡alno�ci. Powinno to znakomicie u‡atwiæ tworzenie strategii zdoby-
wania funduszy, jak te¿ tworzenie przejrzystych bud¿etów oraz pó�niejsze za-
rz„dzanie finansami poradni. Warto te¿ przy tym ustaliæ bud¿et minimum, tzn.
najni¿szy bud¿et, który pozwala funkcjonowaæ uniwersyteckiej poradni praw-
nej bez istotnego uszczerbku dla sensowno�ci i jako�ci jej pracy.

2. �ród‡a finansowania uniwersyteckich poradni prawnych

Uniwersytecka poradnia prawna, podobnie jak organizacje pozarz„dowe,
powinna staraæ siŒ o finansowanie swojej dzia‡alno�ci z ró¿nych �róde‡. Jedno
�ród‡o finansowania na odpowiednio wysokim poziomie jest co prawda sytua-
cj„ komfortow„, ale raczej trudn„ do osi„gniŒcia. Stwarza te¿ pewne niebezpie-
czeæstwo � sta‡e �ród‡o finansowania mo¿e siŒ skoæczyæ i wówczas poradnia
mo¿e wpa�æ w powa¿ne tarapaty. Dlatego te¿ rozs„dnie jest, wystŒpuj„c o ró¿-
nego rodzaju wsparcie, staraæ siŒ o uzyskanie mo¿liwo�ci przeznaczenia pewnej
puli �rodków na fundusz rezerwowy czy zapasowy. Celem takiego funduszu
jest zapewnienie uniwersyteckim poradniom prawnym stabilizacji i bezpieczeæ-
stwa. Nie jest ‡atwo zdobywaæ takie �rodki, bo zazwyczaj �rodków na dzia‡al-
no�æ jest mniej ni¿ potrzeb i grantodawcy raczej niechŒtnie godz„ siŒ na takie
przeznaczenie swoich dotacji. Nie znaczy to jednak, ¿e nie nale¿y próbowaæ.

Z najwa¿niejszych �róde‡ finansowania wymieniæ mo¿na: uniwersytet, in-
stytucje publiczne, fundusze europejskie, fundacje krajowe i zagraniczne, przed-
siŒbiorstwa komercyjne i kancelarie prawne. Pokrótce zostan„ one omówione.
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a. Uniwersytet

Uniwersytet jest najbardziej oczywistym i podstawowym �ród‡em finansowa-
nia uniwersyteckiej poradni prawnej. Stanowi on podstawŒ formalnoprawn„
i finansow„ istnienia poradni. Bez zapewnienia przez uniwersytet finansowania
niektórych kosztów funkcjonowania poradni nie ma ona mo¿liwo�ci rozpoczŒ-
cia dzia‡alno�ci. Uczelnia powinna zatem pokrywaæ koszty wynagrodzeæ opie-
kunów poradni oraz � co do zasady � zapewniaæ pomieszczenia do prowadzenia
poradni. Zasadnicze ustalenia dotycz„ce zasad i warunków wsparcia uniwersy-
tetu powinny byæ dokonane, zanim poradnia rozpocznie swoj„ dzia‡alno�æ.
Istotne i stabilne wsparcie poradni przez uniwersytet stanowiæ te¿ mo¿e dobry
argument przy rozmowach z innymi grantodawcami.

b. Instytucje publiczne

Instytucje publiczne, takie jak Ministerstwo Sprawiedliwo�ci, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, instytucje samo-
rz„du lokalnego, s„ kolejnym, wa¿nym �ród‡em wsparcia dla uniwersyteckich
poradni prawnych. Ich pomoc polegaæ mo¿e zarówno na wsparciu finansowym
(dotacje), jak i na wsparciu rzeczowym (np. sprzŒt komputerowy, udostŒpnie-
nie lokali, w których mo¿na spotykaæ siŒ z klientami) oraz na eksperckim.
Wspó‡praca poradni z instytucjami publicznymi dodaje te¿ im splendoru i wia-
rygodno�ci. W przypadku instytucji publicznych w‡a�ciw„ metod„ jest sta‡e
monitorowanie mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia, wysy‡anie zapytaæ, informo-
wanie o swojej dzia‡alno�ci, jak te¿ kontakty bezpo�rednie.

c. Programy europejskie

Coraz wa¿niejszym �ród‡em wsparcia dla uniwersyteckich poradni praw-
nych powinny byæ (i s„) �ród‡a europejskie. W tym przypadku pewn„ trudno-
�ci„ mo¿e byæ fakt zwi„zania organizacyjnego i formalnego poradni z uniwer-
sytetami. Spora bowiem czŒ�æ ze �rodków europejskich mo¿liwych do wyko-
rzystania przez poradnie zawiera ograniczenia dotycz„ce np. przeznaczenia
�rodków wy‡„cznie dla organizacji pozarz„dowych. S„ wówczas trzy mo¿liwo-
�ci: o �rodki z programów europejskich wystŒpuje organizacja pozarz„dowa
grupuj„ca poradnie i dzia‡aj„ca na rzecz uniwersyteckich poradni prawnych
b„d� te¿ organizacja pozarz„dowa utworzona przy konkretnej poradni, np. sto-
warzyszenie studentów czy fundacja, albo te¿ o wsparcie wyst„piæ mo¿e inna
organizacja pozarz„dowa wspó‡pracuj„ca z poradni„ (np. Caritas), umiesz-
czaj„c w bud¿ecie projektu odpowiednie kwoty do wykorzystania przez porad-
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niŒ. Podstawow„ metod„ zdobywania takiego finansowania jest sk‡adanie od-
powiednich wniosków grantowych w ramach programów europejskich. Wyma-
ga to sta‡ego monitorowania tych programów oraz sporej wiedzy o procedurach
obowi„zuj„cych przy uzyskiwaniu i rozliczaniu �rodków unijnych.

d. Fundacje krajowe i zagraniczne

Niektóre fundacje krajowe lub zagraniczne maj„ w swoich programach
zapisane wspieranie poradnictwa prawnego czy reformy edukacji prawnej.
Stwarza to szansŒ dla uniwersyteckich poradni prawnych, które same b„d� za
po�rednictwem organizacji je zrzeszaj„cej powinny przygotowywaæ projekty
i sk‡adaæ odpowiednie wnioski.

Fundacje maj„ w‡a�ciwe dla siebie procedury, metody grantodawcze, meto-
dy komunikacji z beneficjantami programów. W przypadku tego rodzaju insty-
tucji podstawow„ kwesti„ jest tak¿e sta‡e monitorowanie dzia‡alno�ci tych fun-
dacji, pilnowanie og‡oszeæ o konkursach oraz przygotowywanie wniosków
grantowych. W przypadku fundacji niebagatelne znaczenie mo¿e te¿ mieæ kon-
takt osobisty czy historia wspó‡pracy miŒdzy poradni„ a grantodawc„.

e. PrzedsiŒbiorstwa komercyjne, wydawnictwa prawnicze, kancelarie
prawne

Ostatni„, choæ nie mniej wa¿n„ kategoriŒ mo¿liwych �róde‡ finansowania
stanowi„ przedsiŒbiorstwa komercyjne i kancelarie prawne. Przede wszystkim
nale¿y tu mieæ na uwadze wydawnictwa prawnicze, producentów komputero-
wego oprogramowania prawniczego oraz du¿e miŒdzynarodowe kancelarie
prawne. Bez w„tpienia s„ to trudni partnerzy w dziedzinie zdobywania �rod-
ków finansowych. Nie maj„ bowiem zazwyczaj ¿adnych programów granto-
dawczych. Wa¿na zatem jest mo¿liwie najbardziej precyzyjna wiedza o mo¿li-
wo�ciach i sposobach dzia‡ania danego przedsiŒbiorstwa. Tylko precyzyjnie
konstruuj„c ofertŒ, mo¿na najpe‡niej skorzystaæ z jego hojno�ci. W takich przy-
padkach zdecydowanie najwa¿niejsz„ rolŒ odgrywaj„ bezpo�rednie kontakty.
W przypadku przedsiŒbiorstw czŒsto mo¿e chodziæ nie o standardowe wsparcie
finansowe, ale o wsparcie rzeczowe. W przypadku wydawnictw bŒd„ to najczŒ-
�ciej ksi„¿ki i czasopisma prawnicze, producenci oprogramowania mog„ nie-
odp‡atnie przekazaæ swoje produkty oraz sprzŒt komputerowy. Kancelarie praw-
nicze mog„ za� umo¿liwiæ wykorzystanie swoich prawników jako konsultan-
tów i doradców w pracach uniwersyteckich poradni prawnych. Wk‡ad rzeczo-
wy i praca ekspertów oczywi�cie nie wy‡„czaj„ mo¿liwo�ci starania siŒ o prze-
kazanie �rodków finansowych na wsparcie dzia‡alno�ci poradni.
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Wniosek grantowy czy oferta?
WystŒpuj„c o wsparcie do przedsiŒbiorstw komercyjnych czy kancelarii

prawnych, propozycje nale¿y formu‡owaæ raczej w formie oferty ni¿ wnio-
sku grantowego. W najwiŒkszym skrócie � wniosek grantowy obejmuje:
wskazanie kwoty, o któr„ siŒ wystŒpuje, oraz opis jej wydatkowania wraz
z odpowiednim uzasadnieniem. Natomiast w przypadku oferty obok pro�by
o wsparcie (merytoryczne, finansowe czy rzeczowe) nale¿y sformu‡owaæ
bardzo wyra�nie i w miarŒ konkretnie korzy�ci, jakie odniesie przedsiŒbior-
stwo czy kancelaria z udzielanego wsparcia. Mo¿e to byæ reklama wydaw-
nictwa przez wyeksponowanie publikacji, dobra s‡awa przedsiŒbiorstwa
wspieraj„cego pomoc dla ubogich, mo¿liwo�æ wspó‡pracy z najlepszymi
studentami, którzy pó�niej mog„ zasiliæ zespó‡ przedsiŒbiorstwa czy kance-
larii itd.

3. Jak zdobywaæ �rodki?

a. Strategia i plan

Punktem wyj�cia do zbierania funduszy na dzia‡alno�æ poradni jest odpo-
wiednia strategia, która powinna wynikaæ z ogólnej strategii dzia‡ania uniwer-
syteckiej poradni prawnej. Jednym z wa¿niejszych elementów strategii jest rze-
telnie przygotowany plan finansowy, bŒd„cy podstaw„ okre�lenia wielko�ci po-
trzeb finansowych poradni oraz przeznaczenia zaplanowanych w bud¿ecie
�rodków. Uniwersyteckie poradnie prawne s„ w tej szczŒ�liwej sytuacji, ¿e ich
misja, cele i strategia s„ jasne, klarowne i czytelne spo‡ecznie: praktyczna edu-
kacja studentów prawa i bezp‡atna pomoc prawna dla ubogich obywateli. To
bardzo u‡atwia tworzenie planu zbierania funduszy: okre�lenie wysoko�ci po-
szukiwanych �rodków, dobór odpowiednich technik i metod poszukiwaæ oraz
sporz„dzenie listy potencjalnych sponsorów. To tak¿e u‡atwia prezentacjŒ ce-
lów poradni i rezultatów jej dzia‡aæ.

Dobry plan finansowy powinien zatem � w skrócie rzecz ujmuj„c � odpo-
wiadaæ na kilka prostych pytaæ:

1. Od kogo zamierza siŒ pozyskiwaæ wsparcie?
2. Jakimi metodami bŒdzie to czynione?
3. Kto bŒdzie zaanga¿owany w pozyskiwanie funduszy?
4. W jakim czasie bŒd„ dokonywane poszczególne czynno�ci?
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5. Jaki rodzaj wsparcia bŒdzie poszukiwany i jaka bŒdzie jego wysoko�æ?
6. Na co konkretnie ma byæ to wsparcie przeznaczone?

Zarówno strategia zbierania funduszy, jak i plan finansowy powinny podle-
gaæ sta‡ej kontroli i weryfikacji. Prawie zawsze strategie i plany wymagaj„ mo-
dyfikacji i korekt. CzŒ�æ dzia‡aæ mo¿e siŒ okazaæ nieskuteczna, mog„ pojawiaæ
siŒ te¿ nowe �ród‡a finansowania. Wa¿ne jest zatem opracowanie zasad weryfi-
kacji strategii i planu finansowego oraz zaplanowanie sobie na to czasu w har-
monogramie.

b. Metody pozyskiwania funduszy

Nie wszystkie metody zbierania funduszy s„ dostŒpne dla ka¿dej organiza-
cji. Z regu‡y rodzaj prowadzonej dzia‡alno�ci czy ograniczenia instytucjonalne
wy‡„czaj„ mo¿liwo�æ wyboru wielu z nich. Nie inaczej jest w przypadku uni-
wersyteckich poradni prawnych. Z trudem bowiem mo¿na sobie wyobraziæ sy-
tuacjŒ, gdy klinika zbiera �rodki na swoj„ dzia‡alno�æ przez organizowanie bali
charytatywnych czy w formie zbiórki ulicznej. W praktyce wiŒc wybór do-
tycz„cy metod pozyskania �rodków finansowych przez poradniŒ ogranicza siŒ
do pozyskiwania �rodków przez dotacje od ró¿nych instytucji b„d� te¿ wspar-
cie rzeczowe i eksperckie.

Pozyskiwanie �rodków finansowych poprzez dotacje wymaga umiejŒtno�ci
tworzenia wniosków o dotacje oraz umiejŒtno�ci konstruowania projektów, na
których realizacjŒ zbiera siŒ fundusze. Projekty takie powinny mieæ wyra�nie
okre�lone cele wpisuj„ce siŒ w strategiŒ dzia‡ania poradni, sprecyzowane dzia-
‡ania wraz z harmonogramem i bud¿etem. W przygotowywaniu projektów ze
szczególn„ uwag„ nale¿y potraktowaæ opracowanie konkretnych i wiarygod-
nych rezultatów. Ten element czŒsto przes„dza o sensowno�ci wydania pieniŒ-
dzy przez sponsora. Dla przyk‡adu: przygotowuj„c projekt dla grantodawcy
chc„cego wspieraæ upowszechnianie poradników prawnych, nale¿y, obok przed-
stawienia m.in. autorów, zawarto�ci i celu poradnika, wskazaæ, ile sztuk porad-
nika bŒdzie przeznaczonych do rozpowszechniania, jak i do jakich odbiorców
bŒdzie on dystrybuowany, jakie korzy�ci odnios„ beneficjenci projektu oraz jak
zostanie zmierzona efektywno�æ projektu.

Podobnie rzecz ma siŒ z osobami lub instytucjami, które prosi siŒ o wspar-
cie rzeczowe lub merytoryczne (eksperckie). Niezale¿nie od tego, czy bŒdzie to
bezp‡atny sprzŒt komputerowy, czy mo¿liwo�æ bezp‡atnych konsultacji u do-
�wiadczonego prawnika z kancelarii prawnej, nale¿y wspieraj„cemu pokazaæ
korzy�ci z udzielonego wsparcia. NajczŒ�ciej w grŒ wchodziæ tu bŒdzie mo¿li-
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wo�æ zyskania dobrej s‡awy jako sponsor czy partner uniwersyteckiej poradni
prawnej.

c. Jak pomóc sobie w zdobyciu funduszy?

Niezwykle wa¿n„ kwesti„ przy staraniu siŒ o wsparcie finansowe jest umie-
jŒtno�æ prezentacji swojej organizacji. Mowa tu zarówno o prezentacji spora-
dycznie przygotowywanej dla konkretnego sponsora, jak i o prezentacji sta‡ej,
na bie¿„co informuj„cej o dzia‡aniach podejmowanych przez uniwersyteck„
poradniŒ prawn„. Sensowna prezentacja wymaga zawsze wiedzy o sponsorze.
Trzeba bowiem wiedzieæ, co siŒ chce mu przekazaæ, co go interesuje, z kim na-
le¿y rozmawiaæ, jak„ wybraæ formŒ prezentacji (np. bezpo�rednie rozmowy,
obszerne pisma).

Dobrym rozwi„zaniem s‡u¿„cym sensownemu organizowaniu finansowania
dla uniwersyteckiej poradni prawnej jest powo‡anie przy poradni organizacji
wspieraj„cej. Mo¿e to byæ np. stowarzyszenie studentów lub by‡ych studentów
czy te¿ fundacja utworzona przez osoby zaanga¿owane w organizacjŒ i funk-
cjonowanie poradni, maj„ca na celu wspieranie jej dzia‡alno�ci. Istnienie takiej
organizacji mo¿e byæ konieczne, gdy chce siŒ np. aplikowaæ o �rodki niedo-
stŒpne z powodów formalnych dla jednostek uniwersyteckich. Taka organizacja
mo¿e te¿ stanowiæ wsparcie merytoryczne dla poradni, np. przez wykorzysty-
wanie przez ni„ ró¿nych instrumentów prawnych dostŒpnych dla organizacji
pozarz„dowych w sprawach prowadzonych przez poradnie.

W staraniach maj„cych na celu zdobycie �rodków na dzia‡alno�æ uniwersy-
teckiej poradni prawnej dobry efekt mo¿e przynie�æ niekiedy wspó‡dzia‡anie
z innymi poradniami. Mowa tu zarówno o wspó‡pracy w ramach ca‡ej sieci, jak
te¿ o wspó‡pracy dwustronnej czy trójstronnej. W ramach tej wspó‡pracy mo¿-
na wspólnie projektowaæ strategiŒ zdobywania funduszy, przygotowywaæ wspól-
ne projekty czy wspólnie wystŒpowaæ do danego sponsora. Czasem jest to
wrŒcz konieczne, bowiem bywaj„ sponsorzy, których nie interesuj„ ma‡e pro-
jekty pojedynczych podmiotów, a raczej wiŒksze programy o szerszym zasiŒgu.
Taka wspó‡praca pozwala uzupe‡niaæ wzajemnie swoj„ ofertŒ oraz niwelowaæ
ewentualne mankamenty w dzia‡alno�ci poszczególnych poradni. Bywa prze-
cie¿ tak, ¿e jedna poradnia jest bardziej do�wiadczona np. w prawie uchod�-
czym, inna z kolei mo¿e mieæ znakomicie rozwiniŒt„ sekcjŒ prawa pracy.

Kolejnym czynnikiem mog„cym mieæ znaczenie dla organizowania �rod-
ków na funkcjonowanie poradni jest wspó‡praca z organizacjami pozarz„dowy-
mi prowadz„cymi dzia‡alno�æ zwi„zan„ ze sfer„ aktywno�ci uniwersyteckich
poradni prawnych. Chodzi tu np. o organizacje pracuj„ce z osobami ubogimi
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b„d� te¿ wspieraj„ce osoby niepe‡nosprawne czy wiŒ�niów. Zaplecze tych or-
ganizacji mo¿e byæ wykorzystywane w dzia‡aniach podejmowanych przez po-
radnie (np. jako miejsce spotkaæ z klientami poradni, wstŒpna praca nad spra-
wami). Wspó‡praca z takimi organizacjami mo¿e te¿ mieæ decyduj„ce znaczenie
przy staraniach o niektóre �rodki. Wspó‡dzia‡anie w tej sferze mo¿e przybraæ
ró¿n„ formŒ. DotacjŒ mo¿e uzyskaæ organizacja na projekt realizowany wspól-
nie z poradni„, mog„ te¿ te dwie instytucje wyst„piæ wspólnie, mo¿e wreszcie
o dotacje staraæ siŒ sama poradnia, jako istotny argument przywo‡uj„c wspó‡pra-
cŒ z renomowan„ organizacj„ pozarz„dow„, co niew„tpliwe przydaje wiary-
godno�ci wnioskowi grantowemu.

4. Relacje z darczyæcami

Poprawne relacje z udzielaj„cym poradni wsparcia grantodawc„ s„ niezwy-
kle wa¿ne. Jest to stwierdzenie oczywiste i banalne, ale znaczenie kontaktów ze
sponsorem jest czŒsto niedoceniane. W‡a�ciwe relacje z grantodawc„ nale¿y
zachowywaæ na ka¿dym etapie wspó‡pracy z nim. Przede wszystkim, podej-
muj„c kontakt z grantodawc„, trzeba posiadaæ podstawow„ wiedzŒ o jego misji,
celach i dzia‡alno�ci. U‡atwia to pierwsze rozmowy i pomaga precyzyjnie do-
pasowaæ ofertŒ poradni. Warto te¿, aby do kontaktów z grantodawc„ wyznaczona
by‡a jedna osoba, w szczególno�ci w przypadku d‡u¿ej trwaj„cej wspó‡pracy.
Pozwala to na zachowanie ci„g‡o�ci wspó‡pracy i zapobiega niedomówieniom
czy niedoinformowaniu. Nale¿y pamiŒtaæ, ¿e rola grantodawcy nie koæczy siŒ
na przekazaniu grantu. Kwestia relacji z organizacj„ wspieraj„c„ jest wa¿na,
w szczególno�ci je�li poradnia zamierza sk‡adaæ kolejne wnioski do danego
grantodawcy. Jego opinia mo¿e te¿ mieæ decyduj„ce znaczenie przy staraniu siŒ
o wsparcie z innych �róde‡. Bywa bowiem tak, ¿e grantodawcy wymieniaj„ siŒ
informacjami czy opiniami dotycz„cymi poszczególnych organizacji korzy-
staj„cych z ich wsparcia.

Rozliczenia z grantodawcami
We wspó‡pracy z grantodawcami nie chodzi wcale o jakie� szczególnie

skomplikowane i czasoch‡onne czynno�ci czy procedury. Jest to raczej ele-
ment rzetelno�ci prowadzonej dzia‡alno�ci. Z regu‡y bowiem grantodawcom
chodzi o to samo. Przede wszystkim liczy siŒ profesjonalizm dzia‡ania. Je-
¿eli trzeba przes‡aæ raport, to oczywi�cie w terminie i z zakresem meryto-
rycznym, jaki zosta‡ wcze�niej ustalony. Co znaczy: ani mniej, ani wiŒcej.
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Z‡e wra¿enie wywieraj„ zarówno grantobiorcy, którzy nie przesy‡aj„ doku-
mentów w terminie lub nie przesy‡aj„ ich w ogóle, jak te¿ grantobiorcy, któ-
rzy przesy‡aj„ wielostronicowe opracowania, w których zawieraj„ wszystko,
co wiedz„. Sprawozdanie z realizacji dotacji sk‡adaæ siŒ powinno z dwóch
czŒ�ci: 1) merytorycznej, obejmuj„cej opis podjŒtych dzia‡aæ, dane o uczest-
nikach, publikacje przygotowane w ramach projektu itd. oraz 2) finansowej
zawieraj„cej wyszczególnienie i opis wydatków zrealizowanych z dotacji.
Nie ulega w„tpliwo�ci, ¿e dane cyfrowe umieszczone w raporcie, w szcze-
gólno�ci te dotycz„ce finansów, musz„ siŒ zgadzaæ pod wzglŒdem rachunko-
wym oraz byæ maksymalnie przejrzy�cie zaprezentowane. Warto to spraw-
dziæ kilkakrotnie. Rachunki, które s„ pokrywane z dotacji, powinny posiadaæ
odpowiednie adnotacje. Struktura sprawozdania finansowego powinna wprost
odnosiæ siŒ do struktury bud¿etu, który by‡ podstaw„ udzielenia dotacji.
Wszelkie ró¿nice czy zmiany powinny byæ wyra�nie wskazane i szczegó‡owo
omówione. W rozliczeniu nale¿y wskazaæ wydatki pokryte z dotacji okre�lo-
nego grantodawcy, jak te¿ wydatki danego projektu pokryte z innych �róde‡,
je¿eli wcze�niej tak siŒ umówiono z grantodawc„. Przy rozliczaniu warto
skorzystaæ z ró¿nych wzorów, którymi czasem dysponuj„ grantodawcy.
Wzory rozliczeæ mo¿na te¿ spotkaæ w ró¿nych poradnikach dla organizacji
pozarz„dowych.

W relacjach z grantodawcami warto czasem zaproponowaæ im bli¿sze zain-
teresowanie siŒ dzia‡alno�ci„ organizacji, mo¿na te¿ pytaæ darczyæców o radŒ
czy opiniŒ, bezwzglŒdnie za� trzeba informowaæ grantodawcŒ o wszelkich
istotnych zmianach czy odstŒpstwach od pierwotnie zamierzonych dzia‡aæ oraz
o zmianach bud¿etowych.

Grantodawca, oceniaj„c zasadno�æ przekazania dotacji, w szczególno�ci
skupia siŒ na realno�ci celów projektu oraz realno�ci za‡o¿onych rezultatów.
Niezwykle wa¿ne jest te¿ przedstawienie wiarygodnych informacji co do losów
organizacji czy projektu po zakoæczeniu okresu realizacji dotacji przyznanej
przez danego sponsora. Wbrew pozorom, z regu‡y ma‡o skuteczna jest strategia
przekonywania grantodawcy argumentem, i¿ bez jego dotacji organizacja mo¿e
popa�æ w powa¿ne finansowe k‡opoty i nie bŒdzie w stanie dalej dzia‡aæ. Po-
szukuj„c �rodków finansowych na dzia‡alno�æ organizacji, trzeba te¿ pamiŒtaæ
o dobrze znanej prawdzie, ¿e swoj„ reputacjŒ buduje siŒ z mozo‡em i wiele lat,
natomiast zniszczyæ j„ mo¿na bardzo szybko, czŒsto z b‡ahego i prozaicznego
powodu.
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F. Ubezpieczenie poradni

Aneta Fraæ (Uniwersytet Jagielloæski)
A. Fraæ

Równolegle z rozpoczŒciem w 1997 r. dzia‡alno�ci przez pierwsze polskie
poradnie w �rodowiskach adwokatów, radców i notariuszy rozpoczŒ‡a siŒ dys-
kusja na temat konieczno�ci wprowadzenia obowi„zkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialno�ci cywilnej osób wykonuj„cych te zawody. Obowi„zek zawar-
cia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz„dzo-
ne w zwi„zku z wykonywaniem czynno�ci polegaj„cych na �wiadczeniu po-
mocy prawnej, a w szczególno�ci na udzielaniu porad prawnych, sporz„dzaniu
opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wystŒpowa-
niu przed s„dami i urzŒdami, dla adwokatów, notariuszy i radców prawnych zo-
sta‡ wprowadzony w 2000 r. W chwili obecnej problem obowi„zkowego ubez-
pieczenia grup zawodowych adwokatów, radców prawnych i notariuszy regulo-
wany jest trzema niezale¿nymi aktami prawnymi1.

Wobec tego, ¿e przedmiotem dzia‡ania poradni jest aktywno�æ analogiczna
do dzia‡alno�ci adwokatów i radców prawnych, zaraz po powo‡aniu pierwszej
poradni podjŒto kroki zmierzaj„ce do wyszukania ubezpieczyciela, który za-
war‡by odpowiedni„ umowŒ ubezpieczenia � niezbyt typow„ jak na tamten
okres.

1. Dlaczego ubezpieczenie?

Konieczno�æ wprowadzenia ubezpieczenia poradni podyktowana jest � po-
dobnie jak w przypadku zawodów prawniczych � istnieniem ryzyka wyrz„dze-
nia szkody klientowi korzystaj„cemu z us‡ug poradni. Z uwagi na specyfikŒ
dzia‡ania poradni ryzyka takiego nie da siŒ wykluczyæ. Pojawiaj„ce siŒ ci„g‡e
zmiany przepisów prawa, wzrastaj„ca liczba nowych aktów prawnych powoduj„
bezdyskusyjn„ konieczno�æ wprowadzenia obowi„zku ubezpieczenia dzia‡aæ
poradni prawnych od szkód mog„cych powstaæ w zwi„zku ze �wiadczeniem
pomocy prawnej w ich ramach.
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1 Rozporz„dzenie Ministra Finansów z 11.12.2003 r. w sprawie obowi„zkowego ubezpieczenia
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prawnych (Dz.U. Nr 217, poz. 2135), rozporz„dzenie Ministra Finansów z 11.12.2003 r. w sprawie
obowi„zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej notariuszy (Dz.U. Nr 218, poz. 2148).



2. Zakres ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia

Poradnia powinna zawrzeæ umowŒ ubezpieczenia z wybranym przez siebie
zak‡adem ubezpieczeniowym, prowadz„cym dzia‡alno�æ w zakresie ubezpiecze-
nia od odpowiedzialno�ci cywilnej. W praktyce umowŒ tak„ podpisze uczelnia,
gdy¿ to w ramach jej osobowo�ci prawnej najczŒ�ciej dzia‡aj„ kliniki. Z do-
tychczasowego do�wiadczenia wynika, ¿e niektóre z poradni mia‡y problemy
z zawarciem takiej umowy z uwagi na jej niestandardowy zarówno podmioto-
wy, jak i przedmiotowy charakter.

Umowa ubezpieczenia poradni powinna zawieraæ przede wszystkim wska-
zanie okresu, na jaki jest zawarta, wraz z podaniem daty, od jakiej poradnia zo-
staje objŒta ubezpieczeniem, a wskazane jest, by okre�la‡a:

1) podstawowy zakres odpowiedzialno�ci zak‡adu ubezpieczeæ,
2) minimaln„ sumŒ gwarancyjn„ ubezpieczenia okre�lon„ kwotowo,
3) zakres praw i obowi„zków ubezpieczonego i zak‡adu ubezpieczeæ, wyni-

kaj„cy z umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia poradni nie jest umow„ obowi„zkow„. Zawarta po-
winna byæ na pisemny wniosek poradni w wybranym przez ni„ zak‡adzie ubez-
pieczeæ. Umowa taka jest zawierana przez ubezpieczycieli najczŒ�ciej na okres
12 miesiŒcy.

Zakresem przedmiotowym zawieranej umowy ubezpieczenia objŒte jest
przede wszystkim prowadzenie przez poradniŒ dzia‡alno�ci w zakresie udziela-
nia porad prawnych oraz �wiadczenia pomocy prawnej wraz z wykonywaniem
funkcji kuratora przez studentów pod nadzorem pracowników naukowych da-
nej uczelni. Ubezpieczeniem powinni byæ objŒci wszyscy studenci dzia‡aj„cy
w poradni, jak równie¿ osoby nadzoruj„ce ich pracŒ w zakresie wskazanym
w umowie. Wa¿ne jest dla poradni, aby umowa ta ujmowa‡a mo¿liwie najszer-
sze spektrum jej dzia‡alno�ci i wyklucza‡a nieobjŒcie ubezpieczeniem pe‡nego
zakresu jej dzia‡alno�ci.

Ubezpieczenie poradni powinno obejmowaæ odpowiedzialno�æ cywiln„ w za-
kresie zarówno odpowiedzialno�ci deliktowej, jak i kontraktowej. Dla ka¿dej
z tych podstaw powinna byæ okre�lona suma ubezpieczenia. Suma ta bŒdzie
w razie powstania szkody wynik‡ej z dzia‡aæ poradni s‡u¿y‡a pokryciu odszko-
dowania dla osoby poszkodowanej, jak równie¿ powinna obejmowaæ np. po-
krycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo‡anych przez ubezpieczo-
nego (poradnie) za zgod„ zak‡adu ubezpieczeæ w celu ustalenia okoliczno�ci
i rozmiarów szkody, zwrot niezbŒdnych kosztów maj„cych na celu zapobie¿enie
zwiŒkszeniu siŒ szkody i roszczeæ finansowych, je¿eli uzasadnione s„ okolicz-
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no�ciami danego zdarzenia, pokrycie kosztów procesu w sporze toczonym za
zgod„ zak‡adu ubezpieczeæ, jak równie¿ pokrycie poniesionych przez poradniŒ
kosztów postŒpowania ugodowego prowadzonego za zgod„ zak‡adu ubezpieczeæ.

Wyp‡ata okre�lonego odszkodowania ograniczona jest granicami ustalonej
szkody, jak równie¿ wysoko�ci„ sumy gwarancyjnej do wysoko�ci, do jakiej
zak‡ad ubezpieczeæ ponosi odpowiedzialno�æ1. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e
standardy dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni prawnych wyra�nie wskazuj„,
¿e suma ta powinna wynosiæ nie mniej ni¿ równowarto�æ 10 tys. euro2.

Zak‡ad ubezpieczeæ, z uwagi na przepisy ogólne reguluj„ce tryb zawierania
umów ubezpieczenia, nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkodŒ powsta‡„ z winy
umy�lnej poradni3. W razie ra¿„cego niedbalstwa odszkodowanie nie nale¿y
siŒ, chyba ¿e zap‡ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno�ciach za-
sadom wspó‡¿ycia spo‡ecznego. W ubezpieczeniu odpowiedzialno�ci cywilnej
mo¿na w drodze umowy ustaliæ inne zasady odpowiedzialno�ci zak‡adu ubez-
pieczeæ ni¿ wskazane wy¿ej.

G. Kontakty zewnŒtrzne i public relations poradni

Celina Nowak (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego)4

C. Nowak

Poradnia prawna nie mo¿e funkcjonowaæ i nie funkcjonuje w pustce. Bez
klientów nie bŒdzie mog‡a prowadziæ poradnictwa, które stanowi cechŒ charak-
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1 Sumy te okre�lane s„ indywidualnie w umowie zawieranej z dan„ poradni„. Powinny one dla
bezpieczeæstwa poradni obejmowaæ kwotŒ ok. 10�12 tys. USD z tytu‡u odpowiedzialno�ci delikto-
wej i tak„ sam„ wysoko�æ z tytu‡u odpowiedzialno�ci kontraktowej.

2 Standard 10. zak‡ada, co nastŒpuje: �Dzia‡alno�æ poradni podlega ubezpieczeniu od odpowie-
dzialno�ci cywilnej, przy czym suma gwarancyjna nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ równowarto�æ 10 000 euro.

UmowŒ ubezpieczenia zawiera uczelnia jako ubezpieczaj„cy.
Ubezpieczonymi s„: uczelnia, studenci oraz personel poradni.
Przed podjŒciem �wiadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta poradnia odbiera od klienta pi-

semne o�wiadczenie, ¿e godzi siŒ on na wy‡„czenie odpowiedzialno�ci odszkodowawczej z wyj„t-
kiem wyrz„dzenia mu szkody z winy umy�lnej.

Suma gwarancyjna w wymienionej wysoko�ci obejmuje odpowiedzialno�æ odszkodowawcz„
za ka¿de poszczególne zdarzenie�.

3 Por. art. 827 § 1 KC.
4 Przy pisaniu niniejszego tekstu autorka opiera‡a siŒ na pracy K. Wójcik, Public Relations od

A do Z, Warszawa 2001, oraz na do�wiadczeniach w‡asnych wyniesionych z kilkuletniej pracy
w Studenckim O�rodku Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego � Klinika Prawa UW.



terystyczn„ jej dzia‡alno�ci, bez wsparcia w‡adz uniwersyteckich nie bŒdzie
mog‡a czuæ siŒ pewnie i spokojnie siŒ rozwijaæ. W tym sensie niezwykle wa¿ne
dla poradni powinny byæ zagadnienia wi„¿„ce siŒ z ogólnie pojŒtym budowa-
niem wizerunku i prowadzeniem w‡a�ciwego PR1. Niniejsze krótkie opracowa-
nie ma, po pierwsze, pomóc w ogólnym zapoznaniu siŒ z siatk„ pojŒciow„ tej
materii oraz, po drugie, odnie�æ j„ do specyfiki dzia‡alno�ci poradni prawnej
i wskazaæ, w jakim zakresie i w jaki sposób poradnia powinna to zagadnienie
realizowaæ.

1. Zasadnicze pojŒcia

PojŒcie PR wi„¿e siŒ �ci�le z procesem zarz„dzania. Zarz„dzanie to proces
wyznaczania celów, alokacji zasobów dla realizacji tych celów, nadzoru ich
wykonywania i oceny, w jakim stopniu zosta‡y zrealizowane, dokonywany
w ramach danej organizacji.

Ka¿da organizacja, czy maj„ca na celu generowanie zysków, czy o charak-
terze non profit, powinna byæ nale¿ycie zarz„dzana. W‡a�ciwemu zarz„dzaniu
s‡u¿y rozpoznanie p‡aszczyzn komunikowania w organizacji. Wyró¿nia siŒ za-
zwyczaj nastŒpuj„ce p‡aszczyzny komunikacji:

1) do wewn„trz � firma z pracownikami i pracownicy miŒdzy sob„, jej celem
jest lepsze zarz„dzanie lud�mi � human relations;

2) raczej na zewn„trz dla stworzenia po¿„danej to¿samo�ci organizacyjnej
� tzw. corporate identity (sk‡adaj„ siŒ na ni„ corporate design � obraz orga-
nizacji, obejmuj„cy �rodki wizualne, corporate culture � kultura organiza-
cji, obejmuj„ca wyznawane w niej normy);

3) g‡ównie na zewn„trz dla realizowania polityki zbytu � marketing;
4) komunikacja zewnŒtrzna i wewnŒtrzna dla uzyskania po¿„danego zaufania,

wiarygodno�ci i wizerunku w grupach z otoczenia organizacji � typowe pu-
blic relations.

Niekiedy uto¿samiamy PR z marketingiem, w istocie obie te p‡aszczyzny
siŒ wzajemnie przenikaj„, zw‡aszcza je�li odwo‡amy siŒ do definicji marketin-
gu, zgodnie z któr„ obejmuje on proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb
klientów w sposób zapewniaj„cy osi„gniŒcie celów organizacji, oraz do defi-
nicji procesu marketingowego, który okre�lany jest za pomoc„ tzw. marke-
ting-mix, mieszanki marketingowej, od której zale¿y efektywno�æ marketingu.
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Sk‡ada siŒ ona z 4P (price, place, product, promotion � cena, miejsce, produkt,
promocja). Promocja, zgodnie z jej definicj„ w nauce zarz„dzania, to z kolei taki
sposób komunikowania siŒ z otoczeniem, który ma zwiŒkszyæ popyt na produkt.

Wszystkie pokrótce omówione wy¿ej pojŒcia s„, jak widaæ, ze sob„ zwi„-
zane, marketing jest bowiem czŒ�ci„ procesu zarz„dzania, oba za� procesy s„
ukierunkowane na osi„gniŒcie celów organizacji. Z kolei PR w szerszym ujŒciu
jest czŒ�ci„ ogólnego procesu zarz„dzania, natomiast w wŒ¿szym jest czŒ�ci„
marketing-mix, wpisuje siŒ bowiem w dzia‡ania o charakterze promocyjnym,
które � np. w zwi„zku z dzia‡alno�ci„ poradni prawnej � bŒd„ mia‡y du¿e zna-
czenie.

Najprostsza definicja PR sprowadza siŒ do wyra¿enia: �Czyæ dobrze i mów
o tym�. PR jest zatem dzia‡aniem polegaj„cym na dostarczaniu otoczeniu uczci-
wej, obiektywnej, fachowej, szybkiej informacji na temat dzia‡alno�ci danej orga-
nizacji w sposób dla niej korzystny, czyli wspomagaj„cy osi„gniŒcie jej celów.

Definicje o charakterze bardziej naukowym stanowi„ przyk‡adowo, ¿e PR
jest dzia‡alno�ci„ spo‡eczn„ �wiadom„ � zatem celow„ i intencjonaln„, meto-
dyczn„ � a wiŒc systematyczn„, planow„, opart„ na analizach i badaniach, wy-
korzystuj„c„ dorobek wszystkich nauk, które daj„ szanse skuteczno�ci, uwzglŒd-
niaj„c fakt, ¿e charakter celów wymaga kontynuacji i relatywnie d‡ugich okre-
sów realizacji, a przede wszystkim przyjŒcia za punkt wyj�cia przedmiotu
wp‡ywów, czyli otoczenia. Dzia‡alno�æ o takich cechach prowadziæ ma do
ukszta‡towania odpowiedniej jako�ci stosunków, uk‡adów i powi„zaæ miŒdzy
jak„kolwiek organizacj„ podejmuj„c„ siŒ prowadzenia tej dzia‡alno�ci � gospo-
darcz„, niegospodarcz„ itp. � a jej bli¿szym i dalszym otoczeniem, sk‡adaj„cym
siŒ ze wzglŒdnie trwa‡ej struktury grup celowych. Dzia‡alno�æ przy wzajem-
nym uwzglŒdnieniu interesów, nastawienia, opinii i zainteresowania tego oto-
czenia wobec organizacji oraz metod„ komunikowania, tj. systemu informacyj-
nego i zwrotnego odbierania sygna‡ów i reakcji, a tak¿e dostosowywania i do-
pasowywania siŒ w postŒpowaniu, ma pobudziæ do rozumienia i zrozumienia
jej spraw i pozycji, a na tej podstawie � do pozytywnego nastawienia, a nawet
sympatii i poparcia oraz po¿„danego wizerunku tej organizacji w �wiadomo�ci
otoczenia, by w ten sposób stworzyæ tak¿e podstawy do zmian w zachowaniu
otoczenia, je�li takie s„ po¿„dane.

Ustalenie wzajemnych zale¿no�ci miŒdzy wymienionymi pojŒciami jest
wa¿ne, poniewa¿ � aby mo¿na by‡o mówiæ o PR � dzia‡ania podejmowane
w celu uzyskania korzystnego wizerunku firmy musz„ (a przynajmniej powin-
ny) byæ uwzglŒdniane w procesie zarz„dzania. PR jest dziedzin„ strategiczn„
w ramach danej organizacji, dzia‡ania podejmowane w toku procesu PR maj„
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bowiem charakter d‡ugofalowy i bezpo�rednio ‡„cz„ siŒ z, a czasem wrŒcz re-
alizuj„ politykŒ zarz„dzania organizacj„.

PR jako dziedzina strategiczna ma byæ metodyczny, to znaczy systematycz-
ny i podejmowany �wiadomie w okre�lonym celu. Musi byæ jasne, ¿e PR ‡„czy
siŒ, jak ju¿ wy¿ej zaznaczono, z zarz„dzaniem organizacj„, ¿e stanowi wyraz
w‡a�ciwego zarz„dzania organizacj„ na zewn„trz.

Je�li chodzi o cele PR, mo¿na rozró¿niæ ich trzy typy. Po pierwsze, s„ to
cele ogólne, strategiczne, które ustanawia siŒ na etapie decydowania o prioryte-
tach procesu zarz„dzania i które wyznaczaj„ rolŒ PR w tym procesie. W tej gru-
pie zasadnicze cele to kszta‡towanie sprzyjaj„cego nastawienia, po¿„danego
wizerunku, opinii, reputacji danej organizacji w otoczeniu oraz wzbudzenie,
utrzymanie, pog‡Œbienie lub odzyskanie utraconego zaufania.

Drugi typ celów PR to cele operacyjne, które okre�laj„ sposoby dzia‡aæ
w ramach celów strategicznych. W ramach tej grupy wyró¿nia siŒ zw‡aszcza
dostarczanie rzetelnych informacji o organizacji, prezentowanie jej stanowiska,
zapoznawanie otoczenia z ofert„ organizacji.

Trzecia grupa celów PR to zadania konkretne, s‡u¿„ce realizacji celów ope-
racyjnych.

Bez wzglŒdu jednak na ró¿ne klasyfikacje nale¿y podkre�liæ, ¿e zasadni-
czym celem dzia‡alno�ci PR jest natomiast osi„gniŒcie po¿„danego wizerunku
organizacji, kszta‡towanie jej pozytywnego image�u.

Image to wyobra¿enie, jakie konkretna grupa lub spo‡eczno�æ w ogóle ma
o organizacji. Na image sk‡ada siŒ kilka czynników. Po pierwsze, stan faktycz-
ny organizacji (jej misja, filozofia, normy postŒpowania deklarowane i wpro-
wadzane w ¿ycie, oferta, produkty organizacji, szczególne kompetencje, cha-
rakter, program dzia‡ania), po drugie, komunikowanie o stanie spraw organiza-
cji oraz, po trzecie, odbiór, rezonans spo‡eczny wobec elementów i dzia‡aæ
wymienionych wy¿ej, kreowany na podstawie czynników:

1) racjonalnych (wiedza o organizacji);
2) emocjonalnych (odczucia na temat organizacji, sympatie, antypatie);
3) spo‡ecznych (normy spo‡eczne grupy, z któr„ ludzie s„ zwi„zani, i odbiór,

opinia na temat danej organizacji u liderów tej grupy).

Image nie kszta‡tuje siŒ w pustce. Na nasz odbiór wizerunku danej osoby
lub organizacji wp‡ywaj„ czynniki bardzo ulotne i emocjonalne. Mo¿na je po-
grupowaæ w kilka zjawisk.

Zjawisko promieniowania ma miejsce, gdy opinia o ca‡ej organizacji kszta‡to-
wana jest na podstawie cech, zdarzeæ o charakterze spektakularnym, ‡atwo do-
stŒpnych (np. wygrana przez poradniŒ prawn„ sprawa bardzo nag‡o�niona
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w mediach). Zjawisko stabilizacji wizerunku zwi„zane jest z utrzymywaniem
siŒ utrwalonego wcze�niej z‡ego lub dobrego wizerunku na postawie wcze�-
niejszych dobrych lub z‡ych do�wiadczeæ z organizacj„. Trudno z nim walczyæ,
zw‡aszcza trudno zburzyæ z‡y wizerunek zbudowany na podstawie irracjonal-
nych czynników. Z kolei zjawisko transferu (aureoli) odzwierciedla wp‡yw ogól-
nego wra¿enia na temat organizacji na wra¿enia szczegó‡owe (pozytywny wi-
zerunek ogólny organizacji przenoszony na pozytywne postrzeganie oferty or-
ganizacji, jej polityki � np. mi‡y wygl„d biura i mi‡e odnoszenie siŒ jego
obs‡ugi wp‡yn„ na ogóln„ pozytywn„ opiniŒ klienta o poradni, nawet je�li nie
uzyska pomocy). Gorzej zwalczyæ zjawisko odwróconej aureoli (efekt diabel-
ski), które opisuje wp‡yw uprzedzeæ na z‡y wizerunek organizacji (np. z za‡o¿e-
nia nie lubimy prawników, mamy o nich z‡„ opiniŒ, wiŒc na pewno nam porad-
nia nie pomo¿e i nic dziwnego, ¿e nam faktycznie nie pomog‡a).

PR danej organizacji jako dzia‡alno�æ strategiczna, która polega na komuni-
kowaniu, nie jest nakierowany na ca‡„ opiniŒ publiczn„. W ramach dzia‡alno�ci
PR dana organizacja jest zainteresowana pewnymi tylko grupami, wyodrŒbnio-
nymi ze spo‡eczeæstwa, które:

1) maj„ dla niej znaczenie teraz lub bŒd„ mieæ w przysz‡o�ci, gdy¿ w jaki�
sposób na ni„ wp‡ywaj„, oraz

2) same s„ ni„ zainteresowane, gdy¿ maj„c swe interesy, rozwi„zuj„c swe pro-
blemy, wiedz„, ¿e uporanie siŒ z nimi mo¿e zale¿eæ lub zale¿y od organizacji.

Grupy te nazywa siŒ otoczeniem organizacji � jest to kr„g tych, którzy
mog„ wywrzeæ pozytywny lub negatywny wp‡yw na jej efektywno�æ. Zwykle
ka¿da organizacja ma pewne sta‡e otoczenia, ale czasem dodaje do nich grupy
ad hoc, identyfikowane np. na potrzeby danego projektu.

W ramach struktury rodzajowej otoczenia organizacji rozró¿nia siŒ kilka ty-
powych poziomów. Wyró¿niamy, po pierwsze, otoczenie wewnŒtrzne � dla po-
radni prawnej bŒd„ to jej pracownicy i wolontariusze, po drugie, otoczenie za-
daniowe � dla poradni prawnej bŒd„ to wydzia‡ prawa i uniwersytet oraz, po
trzecie, otoczenie ogólne. Trzeba dodaæ, ¿e w zwi„zku z ró¿nymi p‡aszczyzna-
mi komunikowania siŒ o charakterze PR, w zale¿no�ci od ukierunkowania na
poszczególne typy otoczenia, wyró¿nia siŒ ró¿ne ga‡Œzie PR � np. PR wewnŒtrz-
ny (internal relations), PR ze sponsorami (financial relations) itp.

Komunikowanie siŒ w dzisiejszym globalnym �wiecie mo¿e przybieraæ ró¿-
ne formy. Ze wzglŒdu na dystans czasu i przestrzeni wyró¿niamy komunikacjŒ
bezpo�redni„ osobist„ (twarz„ w twarz), bezpo�redni„ nieosobist„ (za pomoc„
telefonu, itp.), po�redni„ � medialn„ (za pomoc„ �rodków masowego przekazu)
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oraz wielostopniow„ � poprzez media informacja trafia do tzw. odbiorców po-
�rednich (liderów w danej grupie otoczenia), a od nich do w‡a�ciwych odbiorców.

Rodzaje komunikowania

Bezpo�redni wp‡yw na techniki PR maj„ rodzaje komunikowania. Roz-
ró¿nia siŒ nastŒpuj„ce rodzaje technik u¿ywanych w procesie PR:

A. Komunikowanie za pomoc„ instrumentów autonomicznie kszta‡towa-
nych przez organizacjŒ
I. Oddzia‡ywanie wed‡ug wykorzystywanego �rodka komunikowania:

1) s‡owo
a) drukowane:

� w‡asne publikacje,
� sprawozdanie roczne,

b) pisane:
� listy informacyjne dla cz‡onków organizacji, pracowników,
� tablice og‡oszeæ,

c) mówione:
� wyk‡ady, seminaria, szkolenia,
� rozmowy, godziny otwarte dla pracowników,

2) obraz
� wystawy zak‡adowe, serwis fotograficzny,
� Internet;

II. Oddzia‡ywanie przez imprezy:
1) zwiedzanie firmy,
2) imprezy jubileuszowe,
3) imprezy informacyjne przy okazji np. targów,
4) spotkania z lokaln„ spo‡eczno�ci„;
B. Komunikowanie siŒ z otoczeniem przy ograniczonym wp‡ywie orga-

nizacji na ostateczny kszta‡t wypowiedzi
I. S‡owo w tekstach pisanych, g‡ównie dla prasy:

� komunikaty, stanowisko organizacji w danej sprawie,
� artyku‡y,

II. Imprezy prasowe:
� konferencje prasowe, briefingi,
� organizowanie dla mediów zwiedzania firmy;

III. Zapraszanie prasy na imprezy w‡asne:
� opieka nad reporta¿ami przygotowywanymi z inicjatywy mediów,
� proponowanie wywiadów, artyku‡ów;
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IV. Inne formy:
� udzia‡ w seminariach organizowanych przez inne podmioty,
� wyk‡ady pracowników na zaproszenie z zewn„trz;

C. PielŒgnowanie dobrych stosunków
I. Formy nieosobiste:

� listy do pracowników,
� listy na zewn„trz;

II. Imprezy kontaktowe (odwo‡uj„ce siŒ do sfery emocjonalnej):
� organizacja przyjŒæ dla VIP-ów, dziennikarzy,
� szczególne zasady przyjmowania go�ci.

Do przyk‡adowych dzia‡aæ PR nale¿„: informowanie mediów o dzia‡alno�ci
organizacji, wsparcie dla mediów, w razie gdy potrzebuj„ informacji zwi„zanej
z profilem dzia‡alno�ci organizacji, �ledzenie wizerunku organizacji i reagowa-
nie na informacje o niej w mediach, stymulowanie w‡a�ciwego obrazu firmy
w mediach, któremu powinna towarzyszyæ komunikacja wewn„trz organizacji
i kszta‡towanie jej pozytywnego wizerunku w�ród pracowników. Poniewa¿ PR,
jak ju¿ wy¿ej podkre�lano, wi„¿e siŒ bezpo�rednio z zarz„dzaniem, osoby od-
powiedzialne za dzia‡alno�æ PR powinny braæ udzia‡ w podejmowaniu decyzji
co do strategii dzia‡ania i zadaæ, jakie organizacja przed sob„ stawia. Wreszcie
� dzia‡alno�æ PR ma du¿e znaczenie w sytuacjach napiŒcia, gdy powinno siŒ
zapewniæ organizacji w‡a�ciw„ komunikacjŒ kryzysow„.

Fazy procesu PR
PR jak ka¿da dziedzina w ramach strategicznego zarz„dzania organizacj„

powinien mieæ, jak ju¿ wy¿ej wspomniano, charakter systematyczny i prze-
my�lany. Nie powinno siŒ, co jest czŒstym b‡Œdem w wielu organizacjach,
zajmowaæ PR od zdarzenia do zdarzenia. Proces PR musi zostaæ wyra�nie
nakre�lony.

Po pierwsze, zanim zaczniemy jakiekolwiek dzia‡ania o charakterze PR,
nale¿y zbadaæ stan wyj�ciowy organizacji pod k„tem PR (tj. zgromadziæ in-
formacje o sytuacji wyj�ciowej organizacji, o tym, jaki jest jej obecny wize-
runek, czy i co mówi siŒ o niej w mediach, jak„ na jej temat opiniŒ maj„ zde-
finiowane otoczenia). NastŒpnie nale¿y poddaæ te dane analizie.

Po drugie, nale¿y przeprowadziæ planowanie. Tu trzeba okre�liæ cele PR
na podstawie wcze�niej zebranych i zanalizowanych danych oraz zaplano-
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waæ dzia‡alno�æ PR. Jak ju¿ wspomniano, najczŒstszym celem bŒdzie budo-
wa lub zmiana image�u organizacji.

Etap trzeci procesu PR to realizacja programów PR, które nakre�lono
w ramach fazy drugiej.

Po czwarte, niezbŒdn„ czŒ�ci„ procesu PR, jak¿e czŒsto zaniedbywan„,
jest ewaluacja, czyli dokonanie oceny przeprowadzonych programów pod
k„tem osi„gniŒcia celów, jakie sobie wyznaczyli�my. Ewaluacja jest ko-
nieczna dla stwierdzenia, czy proces PR zakoæczy‡ siŒ sukcesem, czyli czy
uda‡o siŒ zbudowaæ pozytywny wizerunek organizacji lub zmieniæ jej stary,
negatywny itp. Dopiero po tej fazie dana organizacja mo¿e stwierdziæ, czy
cele postawione w procesie PR s„ s‡uszne i czy proces PR zmierza we
w‡a�ciwym kierunku i nale¿y go kontynuowaæ, czy te¿ nale¿y przewarto-
�ciowaæ cele i zmieniæ sposoby dzia‡ania.

2. PR w poradni prawnej

Podmioty takie jak poradnie, to jest nieprowadz„ce dzia‡alno�ci zarobko-
wej, dzia‡aj„ na rynku na tych samych zasadach, co przedsiŒbiorstwa, bowiem
w�ród nich tak¿e istnieje konkurencja o �rodki i o klientów. Odnosz„ siŒ do
nich zatem podobne zasady co do konieczno�ci stosowania instrumentów
zarz„dzania, w tym w‡a�nie PR.

Poradnia prawna ma z punktu widzenia podejmowania dzia‡alno�ci PR do�æ
specyficzn„ sytuacjŒ. Mianowicie, po pierwsze, wydaje siŒ, ¿e charakteryzuje
j„ skomplikowana sytuacja komunikacyjna, albowiem powinna swój PR kiero-
waæ na liczne podmioty. Do tego, po drugie, dochodz„ w‡asne problemy we-
wnŒtrzne poradni, która jak ka¿da organizacja pozarz„dowa jest zorientowana
raczej do wewn„trz, z czym wi„¿„ siŒ trudno�ci w podejmowaniu decyzji.
Wreszcie, po trzecie, problemy z prowadzeniem PR w poradni prawnej s„ �ci�-
le zwi„zane z niemo¿no�ci„ podejmowania przez poradniŒ decyzji o charakte-
rze strategicznym, co wynika z braku lub niedostatku �rodków finansowych.
Trudno jest bowiem zaplanowaæ systematyczne dzia‡ania PR, które mog„
poci„gaæ za sob„ pewne koszty, je�li brak jest �rodków chocia¿by na bie¿„c„
dzia‡alno�æ. Brak stabilno�ci i samowystarczalno�ci poradni wp‡ywa tak¿e na
jej k‡opoty kadrowe i powoduje, ¿e dzia‡ania � tak¿e PR � mog„ byæ lub s„ po-
dejmowane niesystematycznie i akcyjnie przez osoby przypadkowe.

Dla jasno�ci wyk‡adu zdecydowali�my siŒ na omówienie specyfiki PR
w poradni prawnej ze wzglŒdu na rozpoznawane typy otoczenia poradni. Wy-
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daje siŒ, ¿e, jak zreszt„ ka¿da organizacja, poradnia prawna ma dwa podstawo-
we typy otoczenia � wewnŒtrzne i zewnŒtrzne. Otoczenie zewnŒtrzne poradni
tak¿e dzieli siŒ na ró¿ne grupy. Ka¿dy z rodzajów dzia‡alno�ci PR, dotycz„cy
danego typu otoczenia rozpoznawanego dla poradni, bŒdzie krótko omówiony
pod k„tem celów, jakie ma spe‡niaæ, oraz technik, jakie mog„ sprzyjaæ ich reali-
zacji, podzielonych pod k„tem form komunikowania siŒ.

a. PR wewnŒtrzny, skierowany na pracowników i wolontariuszy
(studentów ju¿ pracuj„cych w poradni)

Celami PR wewnŒtrznego dla poradni bŒd„: po pierwsze, motywowanie
otoczenia wewnŒtrznego do pracy, po drugie, budzenie poczucia wspólnoty,
zw‡aszcza w�ród studentów, oraz, po trzecie, budzenie lojalno�ci wobec orga-
nizacji.

Realizacji tych celów mog„ sprzyjaæ nastŒpuj„ce techniki: w ramach PR
bezpo�redniego � przede wszystkim spotkania i dyskusje z udzia‡em pracowni-
ków i wolontariuszy, podczas których organizacja � g‡osem kierownika lub
osoby odpowiedzialnej za PR � bŒdzie prezentowa‡a i t‡umaczy‡a swoje dzia-
‡ania, tak aby otoczenie wewnŒtrzne mia‡o pe‡n„ wiedzŒ na temat planowanych
dzia‡aæ organizacji i mog‡o siŒ z ni„ identyfikowaæ oraz mia‡o szansŒ wyra¿e-
nia w‡asnej opinii i czu‡o, ¿e zosta‡o wys‡uchane; w ramach PR po�redniego
� wszelkiego typu wydawnictwa (broszury, gazetki itp.), przeznaczone do obie-
gu wewnŒtrznego.

b. PR zewnŒtrzny

Poradnia prawna powinna swoj„ dzia‡alno�æ PR prowadziæ na kilku p‡asz-
czyznach jednocze�nie, w odniesieniu do kilku otoczeæ, jakie mo¿na dla niej
rozró¿niæ. Po pierwsze, jeden rodzaj PR nale¿y skierowaæ do tzw. rynków do-
celowych, drugi do otoczenia zadaniowego oraz trzeci do otoczenia typowo ze-
wnŒtrznego.

Je�li chodzi o pierwszy z wymienionych typów dzia‡alno�ci PR, wydaje siŒ,
¿e w odniesieniu do poradni prawnej mo¿na wyodrŒbniæ dwie ró¿ne grupy ze-
wnŒtrznych rynków docelowych (tzw. target groups):

1) tzw. �wiadcz„cych � podmioty, które dostarczaj„ poradni zasobów, jak m.in.
osoby chc„ce pracowaæ w poradni, a tak¿e potencjalni sponsorzy, oraz

2) klientów � osoby, którym organizacja �wiadczy us‡ugi.

Pokrótce zostan„ omówione powy¿ej nakre�lone zagadnienia.
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�wiadcz„cy poradni � potencjalni studenci poradni

Podstawowym celem PR adresowanego do potencjalnych studentów porad-
ni powinno byæ stworzenie pozytywnego wizerunku poradni. Nale¿y tu k‡a�æ
nacisk na nowatorsk„ metodŒ, jak„ stanowi praktyczne nauczanie prawa w ra-
mach poradni, na ca‡kowicie nowe wyzwanie, jakim jest praca w poradni i jej
porównanie z przeteoretyzowanymi studiami. Nie wolno zapominaæ o aspekcie
osobistym, jakim mog„ byæ uzyskane dziŒki poradni, perspektywy na lepsze
zatrudnienie, mo¿liwo�æ pracy z ¿ywym cz‡owiekiem i dziŒki temu sprawdze-
nia samego siebie i swoich umiejŒtno�ci prawniczych. Wszystkie te okoliczno-
�ci powinny byæ podawane w ramach informacji o zasadach rekrutacji, by
przez to zachŒcaæ do zg‡aszania siŒ do pracy w poradni.

Techniki, które mo¿na stosowaæ w odniesieniu do tej grupy, w du¿ej mierze
skupiaj„ siŒ na PR bezpo�rednim. Informacje na temat pracy w poradni mog„
podawaæ swoim kolegom byli studenci (st„d tak wa¿ny jest PR wewnŒtrzny
i kszta‡towanie poczucia identyfikacji i dumy z pracy w danej organizacji). Oni
w‡a�nie stanowi„ najlepsze �wiadectwo pracy w poradni i najbardziej rzetelne
�ród‡o informacji o niej. Dodatkowo wiedzŒ na temat specyfiki pracy w porad-
ni mog„ dostarczaæ osoby prowadz„ce zajŒcia, które jednocze�nie pracuj„
w poradni. Wreszcie PR bezpo�redni bŒdzie mia‡ du¿e znacznie przy okazji
spotkaæ na targach studenckich czy seminariach, w czasie których poradnia bŒ-
dzie siŒ prezentowaæ.

Je�li chodzi o PR po�redni, to nale¿y skupiæ siŒ na plakatach informacyj-
nych, które powinny zostaæ wywieszone na tablicach informacyjnych dla stu-
dentów, oraz na ró¿nego rodzaju og‡oszeniach o istnieniu i dzia‡alno�ci poradni
w informatorze o zajŒciach na wydziale. Nie nale¿y jednak tak¿e zaniedbywaæ
organizowania imprez, bŒd„cych okazj„ do promowania swojej dzia‡alno�ci
(symulowane rozprawy, seminaria), w których potencjalni studenci poradni
wezm„ udzia‡ i które pozwol„ im wyrobiæ sobie opiniŒ na temat pracy w poradni.

Wydaje siŒ, ¿e warto�æ studenta w czasie pracy w poradni nie do koæca za-
le¿y od jego ocen, st„d mo¿na sk‡aniaæ do zg‡aszania siŒ tak¿e osoby z trochŒ
gorszymi stopniami i budowaæ wizerunek poradni jako miejsca dla najlepszych
nie tylko pod wzglŒdem naukowym, ale tak¿e osobowo�ciowym. Nale¿y przy
tym zwracaæ uwagŒ na rodz„c„ siŒ tu zale¿no�æ miŒdzy studentami a drugim
rodzajem target group, czyli klientami. Poradni zale¿y, by przychodzi‡o do niej
wiŒcej osób, które maj„ ciekawe sprawy. fleby tak by‡o, musz„ one mieæ zaufa-
nie do jako�ci pomocy �wiadczonej przez klinikŒ, czyli do � u¿ywaj„c termino-
logii marketingowej � �produktu�. To zaufanie zale¿y od jako�ci pomocy
�wiadczonej przez studentów. Jako�æ pomocy zale¿y z kolei w du¿ej mierze od
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w‡a�ciwej selekcji studentów, która jest mo¿liwa tylko je¿eli bŒdziemy prowa-
dzili w‡a�ciwy PR. Zale¿no�æ ta jest tak¿e przyk‡adem zwi„zku miŒdzy PR
a marketingiem oraz zarz„dzaniem.

�wiadcz„cy poradni � sponsorzy poradni

Na wstŒpie rozwa¿aæ w tym zakresie nale¿y zaznaczyæ, ¿e sponsorzy nie
dzia‡aj„ bezinteresownie. G‡ównym powodem, dla którego kto� kogo� sponso-
ruje, jest mo¿liwo�æ promowania w‡asnego wizerunku w�ród w‡asnej target
group, a to oznacza, i¿ wa¿ne jest, aby dzia‡alno�æ prowadzona przez dan„ or-
ganizacjŒ by‡a znana i oceniana pozytywnie przez tŒ w‡a�nie grupŒ. Niektórzy
sponsorzy dzia‡aj„ tak¿e dla poprawienia swego w‡asnego wizerunku w oczach
innych podmiotów na rynku. Celem PR skierowanego do sponsorów powinno
zatem byæ przekonanie ich o korzystnym odbiorze naszej organizacji w�ród
grupy, która ich interesuje, lub udowodnienie, ¿e przekazywanie funduszy po-
prawi ich obraz w oczach innych podmiotów na danym rynku. W odniesieniu
do poradni znaczenie bŒdzie mia‡ przyk‡adowo wizerunek danej kancelarii
prawnej w�ród studentów � przysz‡ych jej pracowników � oraz wyk‡adowców
prawa, a dla organizacji grantodawczej o charakterze non profit np. fakt, ¿e
mo¿e byæ dumna z osi„gniŒæ sponsorowanej przez ni„ poradni i z pracy poradni
na rzecz np. osób niezamo¿nych.

Jak zwiŒkszyæ szanse u sponsora?
W nauce zarz„dzania wyró¿nia siŒ pewne czynniki, które zwiŒkszaj„

szansŒ pozyskania sponsorów. W�ród nich w‡a�ciwy PR stoi na pierwszym
miejscu. Nale¿y zatem k‡a�æ nacisk na jawne prowadzenie dzia‡alno�ci, in-
formowanie o jej wynikach, promowanie dzia‡alno�ci, przedstawianie swo-
ich sukcesów i osi„gniŒæ, skuteczn„ wspó‡pracŒ z mediami oraz w‡a�ciwe
eksponowanie sponsorów. Dla sponsorów wa¿ne s„ tak¿e cele dzia‡ania da-
nej organizacji, które musz„ byæ sformu‡owane jasno i precyzyjnie, powinny
byæ spo‡ecznie u¿yteczne, ale realne i zapisane w czytelnym programie
dzia‡alno�ci. Dla sponsorów wa¿ny jest wizerunek i wiarygodno�æ organów
zarz„dzaj„cych organizacji, w tym równie¿ obecno�æ osób s‡awnych w orga-
nach zarz„dzaj„cych i nadzorczych oraz zaufanie, jakim cieszy siŒ organiza-
cja w otoczeniu, wsparte rekomendacjami uznanych autorytetów. Wreszcie
znaczenie fundamentalne ma nale¿yta wspó‡praca ze sponsorami, czyli umie-
jŒtno�æ zdobywania ich zaufania, rzetelne rozliczanie siŒ z nimi, a na etapie
ich pozyskiwania � formu‡owanie wniosków grantowych tak, jakby by‡y
ofertami marketingowymi.
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Zasadnicz„ technik„, jak„ stosuje siŒ wobec potencjalnych sponsorów, bŒ-
dzie promocja swej dzia‡alno�ci. Podstawowym jej celem bŒdzie zainteresowa-
nie ide„, a nie produktem. Dla poradni oznacza to, ¿e sponsora powinien za-
ciekawiæ pomys‡ udzielania bezp‡atnej pomocy prawnej osobom ubogim, co
w konsekwencji ma sprawiæ, by czu‡ siŒ on dumny, ¿e daje na to �rodki.

Stosowane w tym celu techniki promocji nie s„ zbyt skomplikowane, liczy
siŒ bowiem przede wszystkim PR bezpo�redni, czyli spotkania, oraz po�redni,
czyli g‡ównie wysy‡anie listów, broszur, Internet itp. W pismach do potencjal-
nych sponsorów nale¿y jednak zawsze podkre�laæ i jasno formu‡owaæ cele or-
ganizacji, zwracaæ uwagŒ na ci„g‡o�æ dzia‡aæ i sukcesy organizacji oraz okre�-
laæ jej regionalny i spo‡eczny zasiŒg dzia‡ania (gdy¿ wed‡ug badaæ wiŒksze
szanse na uzyskanie wsparcia maj„ organizacje regionalne).

�wiadcz„cy poradni � klienci

Klienci s„ rzecz jasna swego rodzaju naturaln„ grup„ docelow„ dzia‡aæ po-
radni. Zasadniczym celem skierowanej do nich dzia‡alno�ci PR jest powiado-
mienie ich o istnieniu i us‡ugach �wiadczonych przez poradniŒ w celu sk‡onie-
nia ich do korzystania z pomocy poradni.

Techniki, które stosuje siŒ w tym zakresie, mog„ byæ bardzo ró¿ne. Podsta-
wowe znaczenie w odniesieniu do klientów bŒdzie mia‡ PR po�redni. W pierw-
szej kolejno�ci chodzi tu o informacje pochodz„ce bezpo�rednio z poradni, za-
warte we wszelkiego rodzaju skierowanych do klientów ulotkach, broszurach
i plakatach, rozwieszanych w ka¿dym mo¿liwym miejscu (instytucje paæstwo-
we, samorz„dowe i spo‡eczne, s„dy, zaprzyja�nione organizacje pozarz„dowe
itp.). Jak czŒsto pokazuje praktyka, klienci kierowani s„ do poradni przez inne
organizacje pozarz„dowe. W zwi„zku z tym bardzo du¿e znaczenie dla porad-
nianego PR bŒdzie mia‡ wizerunek poradni, jaki wyrobili sobie tzw. liderzy
spo‡eczni, to jest osoby pracuj„ce w innych organizacjach, które mog„ klientom
bezpo�rednio poleciæ us‡ugi poradni.

Ogromnie wa¿ne w docieraniu do klientów s„ oczywi�cie media. W wielu
organizacjach, zw‡aszcza generuj„cych zysk, wspó‡praca z mediami stanowi
zasadniczy rodzaj dzia‡alno�ci PR. W poradni prawnej jest to tak¿e wa¿ne pole
dzia‡aæ PR, choæ mo¿e nie a¿ tak znacz„ce. Dlatego nale¿y umieæ pracowaæ
i pomagaæ mediom. Nale¿y tworzyæ bazŒ danych dziennikarzy, którzy intere-
suj„ siŒ prac„ poradni lub którzy � naszym zdaniem � byliby ni„ zainteresowa-
ni, trzeba do nich wysy‡aæ informacje o dzia‡alno�ci poradni, nawet bez wcze-
�niejszego ¿„dania, w razie potrzeby byæ w stanie dostarczyæ informacje na
dany temat itp. Dziennikarz mo¿e wydatnie pomóc w dotarciu do klientów,
choæby przez ma‡„ wzmiankŒ w swoim artykule czy programie.
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W odniesieniu do klientów ma tak¿e znaczenie PR bezpo�redni, który powi-
nien byæ oparty na dawnych i obecnych klientach poradni. Je�li oni bŒd„ zado-
woleni z us‡ug poradni, dadz„ nam dobre �wiadectwo i sk‡oni„ inne osoby do
skorzystania z naszej pomocy. W tym sensie, dodatkowym d‡ugofalowym ce-
lem PR wobec klientów jest wytworzenie u nich pozytywnego wizerunku po-
radni, tak aby byli potem najlepsz„ ¿yw„ reklam„ i najbardziej rzetelnym
�ród‡em informacji o niej dla innych. To zadanie PR mo¿na za� osi„gn„æ po
prostu przez �wiadczenie pomocy wysokiej jako�ci, w sposób satysfakcjo-
nuj„cy dla klienta, a tak¿e przez corporate image � sposób odnoszenia siŒ do
klienta, wygl„d biura, papieru firmowego, a nawet oferowan„ na pocz„tku roz-
mowy herbatŒ, które do klienta przemówi„ i pozwol„ mu siŒ czuæ zadowolo-
nym z wizyty w poradni.

PR bezpo�rednio nakierowany na potencjalnych klientów mog„ prowadziæ
równie¿ osoby zaanga¿owane w pracŒ w klinice, zw‡aszcza studenci, którzy
stanowi„ �ród‡o wiedzy o poradni, np. dla osób z ich otoczenia. Mog„ oni tak¿e
dostarczaæ informacji na temat dzia‡alno�ci kliniki w ramach ró¿nego typu spo-
tkaæ, konferencji, wizyt w zak‡adach karnych, o�rodkach dla uchod�ców itp.,
co jest nie bez znaczenia, podobnie jak mo¿liwo�æ bezpo�redniego zetkniŒcia
siŒ potencjalnego klienta z poradni„ na targach, seminariach, spotkaniach zew-
nŒtrznych poza uczelni„.

c. PR wobec wydzia‡u i uczelni

Osobna dzia‡alno�æ PR powinna byæ skierowana do tzw. otoczenia zadanio-
wego organizacji, którym dla poradni prawnej jest wydzia‡ i uczelnia. Ten
aspekt PR jest bardzo wa¿ny i nie powinien byæ w ¿adnym razie zaniedbywany,
gdy¿ przecie¿ bez wsparcia uczelni poradnia straci racjŒ bytu. Celem PR dla tej
grupy bŒdzie uzyskanie ci„g‡ego wsparcia ze strony w‡adz wydzia‡u i uczelni
przez wyrobienie u nich pozytywnego wizerunku poradni i przekonania o po-
trzebie istnienia poradni na wydziale i uczelni.

PR prowadzony wobec uczelni nie ma charakteru jednolitego. W ramach
otoczenia zadaniowego mo¿na bowiem rozró¿niæ dwie grupy � z jednej strony
pracowników administracyjnych, a z drugiej pracowników naukowych i w‡a-
dze. O ile druga grupa bŒdzie mia‡a znaczenie dla stabilno�ci i istnienia poradni
jako takiej, o tyle grupa pierwsza bŒdzie mia‡a wp‡yw na codzienne funkcjono-
wanie poradni i dlatego zosta‡a wyró¿niona jako osobna kategoria. Je�li chodzi
o pracowników administracyjnych, liczyæ siŒ bŒdzie przede wszystkim PR bez-
po�redni, kszta‡towany przez corporate image poradni i przez informowanie
o jej dzia‡alno�ci. Pracownik administracyjny mo¿e swoj„ postaw„ u‡atwiæ po-
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radni pracŒ, np. choæby wskazaæ zagubionemu klientowi drogŒ do biura. Dlate-
go nale¿y z jednej strony dostarczyæ mu pe‡nej informacji o us‡ugach �wiadczo-
nych przez poradniŒ, tak aby sam mia‡ poczucie, ¿e pomagaj„c poradni przy-
czynia siŒ do pomagania osobom bezradnym ¿yciowo i ubogim, oraz, z drugiej,
zachowywaæ siŒ wobec niego w taki sposób, aby wytworzyæ jak najlepszy wi-
zerunek poradni i tym bardziej uzyskaæ jego wsparcie. Czasem zreszt„ sam pra-
cownik administracyjny bŒdzie siŒ zwraca‡ do poradni o pomoc i tu, oczywi�cie
w granicach dopuszczalnych przez zasady dzia‡alno�ci poradni nale¿y wykazaæ
siŒ otwarto�ci„ i okazaæ pomoc. Wp‡ynie to na jego poczucie identyfikacji z po-
radni„ jako czŒ�ci„ wydzia‡u i uczelni.

Techniki stosowane wobec pracowników naukowych oraz w‡adz uczelni s„
nieco bardziej wyrafinowane. Tu tak¿e bŒdzie mia‡ znaczenie PR bezpo�redni,
którego podstawowym narzŒdziem powinien stanowiæ corporate image porad-
ni. Na opiniŒ o klinice w�ród pracowników naukowych przede wszystkim
wp‡ywa to, jak prezentuje siŒ ona jako organizacja, jako pewna ca‡o�æ, w biurze
i poza nim, jako grupa i jako jednostki. Bardzo znacz„ce dla dostarczania rze-
telnych informacji na temat poradni s„ osobiste spotkania, zw‡aszcza kierow-
nictwa poradni z kadr„ naukow„ i w‡adzami, raporty sk‡adane radzie wydzia‡u,
senatowi itp. Techniki PR po�redniego maj„ wiŒksze znaczenie w stosunku do
w‡adz ca‡ej uczelni. Mo¿na rozwa¿yæ sk‡adanie pisemnych sprawozdaæ do
w‡adz uczelni o dzia‡alno�ci poradni, w tym zawieraj„cych informacje o za-
‡o¿eniach poradni, jej celach i programie dzia‡aæ, podpartych rekomendacjami
od uznanych autorytetów, oraz organizowanie imprez o charakterze ponadwy-
dzia‡owym, przy okazji których mo¿na promowaæ sw„ dzia‡alno�æ.

d. PR wobec otoczenia zewnŒtrznego

Dzia‡alno�æ PR poradni powinna byæ wreszcie skierowana do otoczenia ze-
wnŒtrznego. Dzieli siŒ ono na dwie zasadnicze grupy: podmioty zewnŒtrzne
zwi„zane, z którymi wspó‡pracujemy lub na których nam zale¿y, oraz tzw. sze-
roka publiczno�æ.

Podmioty zwi„zane to, po pierwsze, organizacje pozarz„dowe wspó‡pra-
cuj„ce albo zaprzyja�nione z poradni„, po drugie, instytucje paæstwowe, po
trzecie, korporacje prawnicze. W ramach tej grupy mo¿na tak¿e rozpoznaæ inne
organizacje, ale dzia‡aj„ce w tym samym sektorze, choæ bardziej jako grupy PR
ad hoc, uznawane za otoczenie wa¿ne ze wzglŒdów PR dla konkretnej sprawy,
jak np. pozycja organizacji pozarz„dowych w ogóle.

PR skierowany do podmiotów zwi„zanych ma na celu przede wszystkim
kszta‡towanie pozytywnego wizerunku poradni, aby uzyskaæ poparcie dla jej
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polityki, ukazywania jej kompetencji i u¿yteczno�ci publicznej oraz aktywizo-
wanie do wspó‡dzia‡ania. Stosowane tu techniki powinny stanowiæ mieszankŒ
PR bezpo�redniego, takiego jak kszta‡towanie corporate image (odpowiedni
wygl„d przedstawicieli poradni, otwarta postawa itp.) i spotkania osobiste, oraz
PR po�redniego, w postaci listów, udzia‡u w seminariach na zaproszenie z ze-
wn„trz. Ka¿de takie spotkanie powinno stanowiæ okazjŒ do zaprezentowania
informacji o dzia‡alno�ci poradni i wp‡ywaæ na wytworzenie u odbiorcy jej pozy-
tywnego wizerunku, który ma sprzyjaæ wspólnie podejmowanym dzia‡aniom.

Z kolei dzia‡alno�æ PR skierowana do szerokiej publiczno�ci prowadzona
jest dla zainteresowania jej celami organizacji, wyczulenia na potrzeby poradni
i przez to potrzeby naszych klientów. Tu zasadnicze znaczenie maj„ techniki
PR po�redniego i oddzia‡ywanie przez media.

W zwi„zku z faktem, ¿e poradnia raczej nie ma �rodków na bardziej kosz-
towne formy PR, w PR skierowanym na otoczenie zadaniowe i zewnŒtrzne na-
le¿y skupiæ siŒ na osobach kluczowych w danych krŒgach, takich, które kreuj„
opinie, pisz„ na dany temat, wykorzystaæ znajomo�ci, co jest sposobem tanim
i podobno skutecznym.

3. Podsumowanie

Tytu‡em podsumowania nale¿y podkre�liæ, ¿e dzia‡alno�æ PR, podobnie jak
�wiadczenie pomocy prawnej, musi byæ oparta na pewnych zasadach etycz-
nych. PR powinny przy�wiecaæ, po pierwsze, zasada prawdy � zawsze podaje-
my informacje rzetelne i prawdziwe na temat naszej dzia‡alno�ci, po drugie, za-
sada otwarto�ci informacyjnej i otwarto�ci na prowadzenie dialogu, zgodnie
z któr„ organizacje powinny chŒtnie dostarczaæ informacji na swój temat i po-
dejmowaæ dyskusjŒ o ich dzia‡alno�ci, oraz, po trzecie � zasada partnerskiego
traktowania grup celowych i otoczenia.

Ograniczona objŒto�æ niniejszego opracowania nie pozwala na zajŒcie siŒ
praktycznymi aspektami dzia‡alno�ci PR. Nale¿y jednak ponownie podkre�liæ,
¿e w dzia‡aniach PR konieczna jest systematyczno�æ, d‡ugofalowo�æ i meto-
dyczno�æ. Mo¿na j„ zacz„æ choæby od tworzenia bazy adresów mailowych
dziennikarzy lub listy dyskusyjnej dla podmiotów zaprzyja�nionych i zaintere-
sowanych prac„ poradni. Nale¿y tak¿e pamiŒtaæ, ¿e ka¿da informacja (notatka,
pismo itp.) pochodz„ca z poradni powinna byæ przygotowywana pod k„tem
osób, do których ma dotrzeæ, raczej w sposób krótki i zwiŒz‡y, uporz„dkowany
i ‡atwy do odczytania.

Trzeba tak¿e podkre�liæ, ¿e wed‡ug ró¿nych autorów profesjonalny marke-
ting oraz PR jest w organizacjach typu non profit rzadki, dlatego stosowanie
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omówionych wy¿ej technik mo¿e pozwoliæ na osi„gniŒcie du¿ej przewagi nad
konkurencj„.

H. Cele i zasady wspó‡pracy miŒdzy Rzecznikiem Praw
Obywatelskich a Poradniami Prawnymi

Magdalena Olczyk (Uniwersytet Jagielloæski)
M. Olczyk

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpocz„‡ wspó‡pracŒ z poradniami prawny-
mi w 2000 r. Podstaw„ wspó‡dzia‡ania sta‡y siŒ porozumienia zawierane miŒ-
dzy rzecznikiem a w‡adzami uczelni, na których dzia‡aj„ kliniki. Umowy te doty-
cz„ wspó‡pracy w zakresie ochrony wolno�ci oraz praw cz‡owieka i obywatela.
Obecnie w programie uczestniczy dziewiŒæ poradni. Wed‡ug daty podpisanych
porozumieæ i umów s„ to: Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Ja-
gielloæskiego w Krakowie, Studencka Poradnia Prawna � Klinika Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu w Bia‡ym-
stoku, Centrum Informacji Administracyjnej dzia‡aj„cej na Wy¿szej Szkole
Administracji Publicznej w Bia‡ymstoku, Uniwersytecka Poradnia Prawna na
Uniwersytecie Miko‡aja Kopernika w Toruniu, Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytetu Szczeciæskiego, Klinika Prawa przy Uniwersytecie £ódzkim,
Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu �l„skiego oraz Uniwersytecka Po-
radnia Prawna na Uniwersytecie Wroc‡awskim. W planach jest nawi„zanie
wspó‡pracy ze Studenck„ Uniwersyteck„ Poradni„ Prawn„ Uniwersytetu Gdaæ-
skiego. Jedna z wymienionych poradni dzia‡a w niepublicznej szkole wy¿ej
(WSAP Bia‡ystok). Poza tym z rzecznikiem wspó‡pracuje tak¿e Fundacja Aca-
demia Iuris, która prowadzi na terenie Warszawy i okolic kilkana�cie punktów
pomocy prawnej udzielanej przez studentów prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Uniwersytetu im. Kardyna‡a Stefana Wyszyæskiego.

Umowy o wspó‡pracŒ przewiduj„ trzy cele do spe‡nienia przez rzecznika
oraz poszczególne poradnie prawne. Pokrótce zostan„ one omówione:

1. U‡atwienie rzecznikowi realizacji ochrony wolno�ci i praw cz‡owieka
i obywatela poprzez korzystanie z dzia‡alno�ci studentów w poradniach
prawnych.

Ten punkt wspó‡pracy realizowany jest ze strony poradni przez przedsta-
wianie rzecznikowi raportów z dzia‡alno�ci okre�lonej poradni. Sprawozdania
te � co do zasady � obejmuj„ okresy trzymiesiŒcznej dzia‡alno�ci kliniki.
Sk‡adaj„ siŒ z dwóch czŒ�ci: statystycznej, w której przedstawiane s„ informa-
cje dotycz„ce liczby spraw przyjŒtych do poradni w raportowanym okresie, ilo-
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�ci spraw rozpoznanych, nierozpoznanych, odrzuconych, powodów odrzuce-
nia, nierozpoznania spraw, a tak¿e rodzajów spraw z wyszczególnieniem pytaæ
klientów i sposobów za‡atwienia spraw. Druga czŒ�æ powstaje w oparciu o in-
formacje udzielone przez studentów w postaci tzw. za‡„czników do raportu,
w których prezentowane s„ te sprawy, które studenci chc„ z okre�lonych powo-
dów przekazaæ � za zgod„ klientów � do rozpoznania rzecznikowi.

Raporty te z jednej strony przedstawiaj„ stan przestrzegania praw i wolno-
�ci cz‡owieka i obywatela na terenie dzia‡alno�ci poradni, z drugiej, umo¿li-
wiaj„ podjŒcie przez rzecznika tych spraw, których studenci z ró¿nych wzglŒ-
dów prowadziæ nie mog„.

2. Podnoszenie �wiadomo�ci prawnej spo‡eczeæstwa w zakresie ochrony
wolno�ci i praw cz‡owieka i obywatela poprzez wydawanie poradników
edukacyjno-informacyjnych.

Obecnie opracowano 41 tytu‡y broszurek (dalsze s„ w druku), które s„ do-
stŒpne nie tylko jako ksi„¿eczki, ale tak¿e na stronach internetowych Biura
RPO (www.brpo.gov.pl). Ich cech„ jest ‡atwy jŒzyk i przejrzysta forma infor-
macji, które przybieraj„ postaæ odpowiedzi na najczŒ�ciej zadawane przez
klientów pytania. W ramach wspó‡pracy z rzecznikiem studenci Kliniki Prawa
w Warszawie przygotowali tak¿e poradniki dla osób z niepe‡nosprawno�ci„ in-
telektualn„, ich rodziców i asystentów.

Z za‡o¿enia broszurki maj„ udzielaæ porad klientom klinik, zw‡aszcza w tych
sytuacjach, gdy ze wzglŒdu na liczbŒ spraw lub termin, studenci nie mog„
udzielaæ porad prawnych. Broszurki powinny s‡u¿yæ jako swoista �pierwsza
pomoc�, informuj„c klientów o ich podstawowych prawach i obowi„zkach,
wyja�niaj„c przy tym ich aktualn„ sytuacjŒ prawn„. Wiele broszurek wysy-
‡anych jest tak¿e do osób pozbawionych wolno�ci.

3. Stworzenie warunków dla lepszego kszta‡cenia studentów w dziedzi-
nie praworz„dno�ci i przestrzegania wolno�ci i praw cz‡owieka i obywatela
� to trzeci z celów wspó‡pracy miŒdzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a po-
radniami. Jego realizacja polega m.in. na organizacji spotkaæ dla studentów,
koordynatorów poradni wspó‡pracuj„cych z rzecznikiem. Spotkania te maj„
s‡u¿yæ porównaniu do�wiadczeæ w dzia‡alno�ci poszczególnych poradni i przed-
stawieniu Rzecznikowi Praw Obywatelskich wniosków dotycz„cych wspó‡pra-
cy (jako przyk‡ad mo¿na wskazaæ poruszan„ na takim spotkaniu przez koordy-
natorów poradni prawnej Uniwersytetu Jagielloæskiego kwestiŒ braku dostŒpu
do akt dla studentów poradni w sprawach ich klientów. W odpowiedzi na to,
w pa�dzierniku 2003 r. rzecznik wyst„pi‡ do Ministra Sprawiedliwo�ci, prosz„c
o zapewnienie pe‡niejszego dostŒpu przedstawicielom poradni prawnych do akt
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s„dowych w sprawach karnych, chocia¿ problemem studentów jest równie¿ do-
stŒp do akt spraw cywilnych). Ministerstwo zwróci‡o siŒ do prezesów s„dów
okrŒgowych z pro�b„ o umo¿liwienie przedstawicielom poradni wgl„du do akt
s„dowych.

Innym z przyk‡adów realizacji tego zadania jest organizacja praktyk w Biu-
rze Rzecznika Praw Obywatelskich. Studenci poradni mog„ odbyæ praktyki
studenckie w jednym z zespo‡ów pracuj„cych w biurze, a praktyki te zaliczane
s„ na poczet obowi„zkowych praktyk studenckich wymaganych przez uczelnie
do zaliczenia studiów prawniczych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przekazuje tak¿e do poradni mate-
ria‡y zwi„zane z dzia‡alno�ci„ rzecznika, np. z konferencji organizowanych
przez RPO, informatorów, tekstów wyst„pieæ do Trybuna‡u Konstytucyjnego
itp. Ma to na celu u‡atwienie studentom rozwi„zywanie tych spraw, które by‡y
rozpoznawane tak¿e w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach
wspó‡pracy z rzecznikiem studenci powinni przekazywaæ do biura wydawane
przez siebie pisma (np. �Klinika. Czasopismo Uniwersyteckiej Poradni Praw-
nej UJ�, czy te¿ periodyki poradni w Bia‡ymstoku zawieraj„ce omówienie
spraw prowadzonych przez studentów tamtejszej kliniki).

Wspó‡praca miŒdzy poradniami a Rzecznikiem Praw Obywatelskich przy-
nosi korzy�ci obydwu stronom. Klienci poradni mog„ przede wszystkim liczyæ
na pomoc rzecznika w tych sprawach, w których poradnia ju¿ nie mo¿e dzia‡aæ.
DziŒki tej wspó‡pracy studenci przekazali do Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich wiele przypadków, które zosta‡y rozpoznane i dziŒki interwencji rzeczni-
ka zakoæczone. Sprawdzi‡ siŒ tak¿e system broszurek informacyjno-edukacyj-
nych, dziŒki którym klienci ju¿ w momencie przyj�cia do kliniki otrzymuj„ po-
moc i podstawowe informacje niezbŒdne dla podjŒcia dalszych kroków w ich
sprawie. Równie¿ studenci ceni„ sobie mo¿liwo�æ odbycia praktyk w Biurze
RPO, dziŒki czemu mog„ zdobyæ cenne do�wiadczenie wymagane w pracy
prawnika. Rzecznik ma mo¿liwo�æ monitorowania stanu przestrzegania praw
i wolno�ci cz‡owieka i obywatela na terenie dzia‡alno�ci poradni. O wspó‡pracy
z poradniami rzecznik informowa‡ Sejm w swoich corocznych wyst„pieniach
na forum polskiego parlamentu.
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Rozdzia‡ V. �wiadczenie pomocy prawnej przez
poradniŒ

A. Kto mo¿e zostaæ klientem poradni?

dr Jerzy Ciapa‡a (Uniwersytet Szczeciæski)
J. Ciapa‡a

Pierwszy kontakt z osob„ poszukuj„c„ pomocy prawnej w poradni nale¿y
� w zale¿no�ci od przyjŒtych w klinice regu‡ � do pracowników sekretariatu albo
do studentów. Dokonuj„ oni wstŒpnego rozeznania w sprawie oraz przekazuj„
niezbŒdne informacje i dokumentacjŒ, która bŒdzie s‡u¿y‡a dalszemu postŒpowa-
niu w poradni. Nale¿y przy tym przyj„æ, ¿e klientem mo¿e zostaæ ka¿da osoba
pe‡noletnia1, która wyst„pi o pomoc prawn„ oraz odpowiada warunkom ujŒtym
poni¿ej, to znaczy: jest niezamo¿na, nie korzysta z us‡ug adwokata lub radcy praw-
nego oraz zgodzi siŒ na warunki pomocy prawnej �wiadczonej przez poradniŒ.

1. Wnioskuj„cy o poradŒ jest osob„ niezamo¿n„

Stan maj„tkowy wnioskodawców jest bardzo istotnym warunkiem uzasad-
niaj„cym udzielenie pomocy. Zgodnie z § 2 Statutu Fundacji Uniwersyteckich
Poradni Prawnych, realizuj„ one cel dydaktyczny w ramach programu studiów,
udzielaj„c porad prawnych na rzecz osób ubogich.

Osoba albo osoby przyjmuj„ce chŒtnego do skorzystania z pomocy poradni
prawnej powinny przed przyst„pieniem do udzielenia porady zwróciæ uwagŒ,
czy zg‡aszaj„cy siŒ rzeczywi�cie nie jest w stanie pozwoliæ sobie na pomoc rad-
cy prawnego lub adwokata. Stwierdzenie tej okoliczno�ci powinno nast„piæ na
pocz„tku rozmowy, a najpó�niej z chwil„ przyjŒcia sprawy do rozpatrywania
przez poradniŒ albo w chwili przydzielania sprawy studentowi. W tym celu
klient zobowi„zany jest podpisaæ stosowne o�wiadczenie.
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Tylko w sytuacjach szczególnych, np. gdy wygl„d zewnŒtrzny osoby, u¿y-
wany przez ni„ samochód, daj„ podstawy do przypuszczeæ, ¿e jest to osoba ma-
jŒtna, mo¿na poprosiæ klienta o przedstawienie za�wiadczenia o zarobkach, in-
formacji o wysoko�ci renty lub emerytury (albo tzw. odcinka emerytury lub
renty), za�wiadczenia z urzŒdu pracy, zaznaczaj„c, ¿e bŒdzie ono przydatne do
zakwalifikowania wniosku o pomoc prawn„. Warto wspomnieæ, ¿e przy okazji
sporz„dzania wniosku o zwolnienie z obowi„zku ponoszenia kosztów w toku
postŒpowaæ s„dowych lub toczonych przed innymi organami do‡„cza siŒ wszel-
kie dowody, m.in. dokumenty dotycz„ce stanu maj„tkowego, z której to doku-
mentacji mo¿na skorzystaæ przy okazji udzielania pomocy klientowi poradni.

Mo¿e siŒ równie¿ zdarzyæ, ¿e osoba zg‡aszaj„ca siŒ do poradni, niespe‡nia-
j„ca warunku niezamo¿no�ci, bŒdzie siŒ stara‡a ukryæ ten fakt. PostŒpowanie
takie nale¿y uznaæ za nieuczciwe w stosunku do poradni, co powinno skutko-
waæ odmow„ �wiadczenia pomocy prawnej. Ujawnienie, ¿e klient wprowadzi‡
poradniŒ w b‡„d, mo¿e te¿ w przysz‡o�ci stanowiæ przyczynŒ odmowy udziele-
nia pomocy.

Kwestia statusu materialnego klientów jest bardzo skomplikowanej i deli-
katnej natury. Znamiona zewnŒtrzne (ubranie, samochód) nie zawsze musz„
�wiadczyæ o zamo¿no�ci. CzŒ�æ tych dóbr mog‡a byæ bowiem nabyta w prze-
sz‡o�ci, a czŒ�æ, jak np. nieruchomo�æ, nie zawsze przynosi bezpo�rednie do-
chody, a wiŒc osoba posiadaj„ca mieszkanie o du¿ej warto�ci mo¿e nie posia-
daæ �rodków umo¿liwiaj„cych uzyskanie pomocy fachowego pe‡nomocnika.
Nie wydaje siŒ przy tym mo¿liwe, aby okre�liæ górn„ granicŒ dochodu, której
przekroczenie uzasadnia odmowŒ pomocy prawnej. Trzeba te¿ mieæ na uwa-
dze, ¿e nawet s„d, zwalniaj„c od kosztów s„dowych, poprzestaje na ogó‡ na
o�wiadczeniu, dlatego ¿„danie dokumentów od klientów na poparcie ich stanu
maj„tkowego nale¿y traktowaæ raczej jako wyj„tek, a nie regu‡Œ. Zbyt natarczy-
we dopytywanie siŒ o status materialny klienta nie sprzyja z kolei nawi„zywa-
niu zaufania, tak niezbŒdnego dla udzielenia pomocy prawnej.

2. Wnioskuj„cy o poradŒ nie posiada pe‡nomocnika bŒd„cego radc„
prawnym lub adwokatem

W sprawie, z któr„ wnioskuj„cy zwraca siŒ do poradni, nie mo¿e byæ usta-
nowiony fachowy pe‡nomocnik prawny. Nale¿y bowiem pamiŒtaæ, ¿e dzia‡al-
no�æ poradni w najmniejszym stopniu nie mo¿e dawaæ podstaw do zarzutów
o nieuczciwe praktyki zarówno z prawnego, jak i etycznego punktu widzenia.
PrzyjŒcie sprawy nie mo¿e w szczególno�ci wi„zaæ siŒ z podwa¿aniem ocen,
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porad lub opinii ju¿ wyra¿onych przez prawników. Dlatego zasadne jest na
wstŒpie zapytanie nie tylko o fakt ustanowienia pe‡nomocnika, ale równie¿
o fakt samej konsultacji sprawy z prawnikiem lub z innymi osobami czy insty-
tucjami, które mog‡yby pomóc klientowi. Tego rodzaju stwierdzenie bŒdzie re-
alizowaæ zasadŒ zaufania klienta do poradni i poradni do klienta.

W sytuacji potwierdzenia, ¿e konsultacje tego rodzaju mia‡y miejsce mo¿na
w miarŒ mo¿liwo�ci skontaktowaæ siŒ z tak„ osob„, wskazuj„c na sprawŒ klien-
ta i charakter poradni. Dochodziæ do tego powinno w sytuacjach wyj„tkowych,
m.in. wówczas, gdy informacje pochodz„ce od prawnika s„ nie�cis‡e. Kontakt
taki ma na celu uzyskanie oceny konsultowanego prawnika co do pomocy ze
strony poradni. Nie nale¿y natomiast przyjmowaæ spraw, w których zosta‡ ju¿
ustanowiony pe‡nomocnik. Mo¿e siŒ tak¿e zdarzyæ, ¿e w toku prowadzenia
sprawy przez poradniŒ klientowi przydzielono np. adwokata z urzŒdu albo te¿
sam klient ustanowi‡ pe‡nomocnika. W takiej sytuacji nale¿y raczej odmówiæ
dalszego udzielania porady prawnej. Je�li za� sprawa jest w trakcie rozpatrywa-
nia przez poradniŒ, powinna zostaæ bezzw‡ocznie zakoæczona. Istotne jest przy
tym, aby o przyczynach odmowy przyjŒcia sprawy lub zaprzestania udzielania
porady w sposób wyczerpuj„cy poinformowaæ klienta.

Gdy pomoc prawna poradni polega na sporz„dzeniu wniosku o ustanowie-
nie prawnika z urzŒdu � ze strony kliniki sprawa zostanie zakoæczona, gdy
klient uzyska dostŒp do profesjonalnej pomocy prawnej ze strony adwokata czy
radcy prawnego. Gdy jednak nie ustanowiono pe‡nomocnika z urzŒdu � je�li
nie zachodzi sytuacja przymusu adwokackiego � poradnia mo¿e nadal prowa-
dziæ sprawŒ.

Kolejnym z przyk‡adów, kiedy poradnia mo¿e prowadziæ sprawŒ, choæ
dzia‡a‡ ju¿ w niej adwokat albo radca prawny, mo¿e byæ sytuacja, gdy profe-
sjonalna pomoc prawna ju¿ siŒ zakoæczy‡a (np. wskutek wypowiedzenia pe‡no-
mocnictwa) i w chwili udzielania pomocy przez poradniŒ klient z niej nie ko-
rzysta.

3. Klient wyra¿a zgodŒ na przedstawione zasady �wiadczenia
pomocy prawnej w poradni

Zasady �wiadczenia pomocy prawnej w poradni obejmuj„ w szczególno�ci:
udzielanie pomocy przez studenta na wy‡„czne ryzyko osoby staraj„cej siŒ
o poradŒ prawn„ oraz wy‡„czenie odpowiedzialno�ci uniwersytetu b„d� danej
jednostki organizacyjnej, ich pracowników oraz studentów za jak„kolwiek
szkodŒ powsta‡„ wskutek porady, z wyj„tkiem jej umy�lnego wyrz„dzenia.
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B. Zasady udzielania porady

dr Jerzy Ciapa‡a (Uniwersytet Szczeciæski)

1. Organizacja przyjmowania klientów

Udzielanie porad osobom niezamo¿nym powinno byæ nale¿ycie przygoto-
wane nie tylko od strony merytorycznej (fachowej kadry czy odpowiedniej
bazy dydaktycznej), ale tak¿e i organizacyjnej. Poradnia powinna dysponowaæ
pomieszczeniem umiejscowionym najlepiej na parterze (chyba ¿e w budynku
jest winda), gdy¿ najczŒ�ciej po pomoc prawn„ zwracaj„ siŒ osoby u‡omne fi-
zycznie, starsze, schorowane, a zatem istotne znaczenie ma zwrócenie uwagi na
bariery architektoniczne, utrudniaj„ce dostŒp do pomieszczeæ poradni. Dobrze
jest, aby poradnia mia‡a swe miejsce w pobli¿u wej�cia do budynku wydzia‡u,
tak by klienci nie zak‡ócali porz„dku panuj„cego na wydziale. Pokój kliniki po-
winien znajdowaæ siŒ tak¿e w pobli¿u bazy naukowej, z której mogliby korzy-
staæ studenci przygotowuj„cy porady.

Pomieszczenie poradni powinno zapewniaæ klientom odpowiednie warunki
do przedstawienia swoich racji. Problemy, z którymi zwracaj„ siŒ klienci, wy-
magaj„ zachowana dyskrecji, dlatego � je¿eli jest to mo¿liwe � nale¿y wyod-
rŒbniæ miejsce do przeprowadzania rozmów z nimi. W pomieszczeniu tym
(albo w jego wyodrŒbnionej czŒ�ci) poza klientem oraz studentami maj„cymi
dy¿ur nie powinny znajdowaæ siŒ inne osoby.

Nale¿y przygotowaæ potrzebne formularze, przybory do pisania, wy‡„czyæ
telefony komórkowe itd. Krzes‡o, na którym usi„dzie potencjalny klient, nie
powinno byæ odwrócone ty‡em do drzwi, gdy¿ wówczas zwiŒksza siŒ ryzyko,
¿e bŒdzie siŒ on czu‡ niepewnie. Mo¿e to w efekcie przyczyniæ siŒ do nieuzy-
skania wyczerpuj„cych informacji. O�wietlenie równie¿ powinno byæ odpo-
wiednio dobrane, a zw‡aszcza nie mo¿e byæ zbyt intensywne.

Dy¿ury, w trakcie których s„ przyjmowani klienci (przez sekretariat albo
przez studentów), powinny byæ dostosowane do potrzeb odbiorców us‡ug po-
radni. Ka¿da poradnia mo¿e kszta‡towaæ swój czas pracy w sposób swobodny,
jednak¿e maj„c na wzglŒdzie edukacyjny charakter spotkania twarz„ w twarz
z potencjalnym klientem, nale¿y zasugerowaæ, aby ka¿dy ze studentów poradni
mia‡ tak„ mo¿liwo�æ przynajmniej raz w tygodniu. Oznacza to, ¿e poradnia po-
winna byæ czynna przynajmniej 6 do 8 godzin dziennie (od poniedzia‡ku do
pi„tku) w ró¿nych porach dnia, bior„c pod uwagŒ czas pracy i zajŒæ domowych
klientów poradni. Je�li zainteresowanych przyjmuj„ studenci, ich dy¿ur powinien
odbywaæ siŒ w sk‡adzie co najmniej dwuosobowym i trwaæ oko‡o 2 godzin.
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2. WstŒpna kontrola wniosku przed przyjŒciem sprawy

Przed przyjŒciem sprawy nale¿y sprawdziæ, czy klient nie posiada pe‡no-
mocnika bŒd„cego radc„ prawnym b„d� adwokatem oraz czy jest osob„ nieza-
mo¿n„. Weryfikacja tych przes‡anek odbywa siŒ na zasadzie zaufania w stosun-
ku do przysz‡ego klienta. W razie wprowadzenia w b‡„d osoby przyjmuj„cej,
sprawŒ nale¿y zakoæczyæ stosownie do regu‡ �wiadczenia pomocy prawnej. Za-
tajenie prawdy przez klienta mo¿e okazaæ siŒ przy tym przes‡ank„ do odmówie-
nia �wiadczenia pomocy prawnej przez poradniŒ w przysz‡o�ci. NastŒpnie nale-
¿y sprawdziæ, czy nie zachodzi konflikt interesu w stosunku do innych osób ju¿
korzystaj„cych z pomocy poradni w tej samej sprawie, wobec uczelni lub wy-
dzia‡u. Je¿eli zachodzi podejrzenie konfliktu interesów, student powinien skon-
sultowaæ przyjŒcie sprawy z opiekunem wzglŒdnie z przewodnicz„cym porad-
ni, który podejmie decyzjŒ w tym przedmiocie.

W polskich poradniach prawnych przyjmuje siŒ dwa podstawowe modele
kontroli wniosku przed ostatecznym przyjŒciem sprawy. Pierwszy z nich za-
k‡ada, ¿e klienta przyjmuj„ oraz sprawie nadaj„ bieg studenci dy¿uruj„cy w po-
radni. Zgodnie z drugim, klienta przyjmuje profesjonalny sekretariat, który
mo¿e te¿ decydowaæ o dalszym toku postŒpowania. Przyjmowanie sprawy
przez studentów ma swoje plusy, takie jak mo¿liwo�æ bezpo�redniego kontaktu
z klientem, samodzielna praca nad ustalaniem stanu faktycznego czy te¿ okazja
do w‡asnego pogl„du na sprawŒ. Ma tak¿e i minusy w postaci np. mo¿liwego
b‡Œdnego zakwalifikowania sprawy do sekcji czy te¿ niezwrócenia uwagi na
biegn„cy w sprawie termin. W niektórych poradniach zdarza siŒ, ¿e czŒ�æ
spraw nadsy‡ana jest drog„ listown„ (np. od wiŒ�niów zak‡adów karnych) lub
jest zg‡aszana np. w o�rodku dla uchod�ców.

Mo¿na tak¿e zastosowaæ model mieszany � po‡„czenia inicjatywy studen-
tów w zakresie spraw technicznych, czyli wydawania oraz przyjmowania for-
mularzy i o�wiadczeæ z ostatecznym decydowaniem o przyjŒciu albo nieprzyjŒ-
ciu sprawy dokonywanym przez personel naukowy poradni (opiekuna poradni
lub kierowników poszczególnych sekcji). W takiej sytuacji osoba przyjmuj„ca
sprawŒ osobi�cie od klienta powinna sprawdziæ prawid‡owo�æ wype‡nienia for-
mularza oraz podpisanie wszystkich wymaganych o�wiadczeæ, a ponadto prze-
czytaæ opis sprawy oraz konkretne pytania, z którymi klient zwraca siŒ do po-
radni. Zdarza siŒ, ¿e opis przedstawiony przez klienta jest ma‡o precyzyjny,
a pytania zbyt ogólne, co uniemo¿liwia szybk„ odpowied�, gdy¿ student zaj-
muj„cy siŒ spraw„ (a rzadko zdarza siŒ, ¿e student obecny na dy¿urze bŒdzie
nastŒpnie zajmowa‡ siŒ spraw„ klienta) bŒdzie musia‡ rozpocz„æ pracŒ od kolej-
nego spotkania z klientem i ustalania stanu faktycznego. Takie podej�cie wyda-
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je siŒ ma‡o profesjonalne, co wiŒcej, zmusza siŒ klienta, aby raz jeszcze pojawi‡
siŒ w poradni i odpowiada‡ na te same pytania. Warto wiŒc na zakoæczenie wi-
zyty klienta w klinice raz jeszcze przeczytaæ mu opis sprawy i powtórzyæ pyta-
nia, z jakimi zwraca siŒ do poradni, ze swej strony dbaj„c, by na podstawie tak
sformu‡owanego stanu faktycznego i pytaæ wiadomo by‡o, o jakiego rodzaju
pomoc klient zwraca siŒ do poradni. Podobnie tak¿e nale¿y siŒ zachowaæ, gdy
sporz„dzane bŒd„ kolejne notatki z rozmów z klientem.

3. Procedura przyjŒcia sprawy

Pierwszym elementem procedury przyjmowania klienta jest bezpo�rednia
z nim rozmowa, której elementem jest wype‡nienie wymaganego standardami
udzielania pomocy prawnej formularza informacyjnego oraz o�wiadczeæ i przed-
‡o¿enie kserokopii wszystkich kluczowych dla sprawy dokumentów. Bardzo
istotne jest za‡o¿enie, ¿e poradnia nie przyjmuje orygina‡ów dokumentów lub
jedynych posiadanych przez klienta egzemplarzy kserokopii dokumentów.

Zakoæczeniem pierwszej wizyty klienta w poradni bŒdzie z‡o¿enie wy-
pe‡nionego formularza informacyjnego oraz kompletu w‡asnorŒcznie podpisa-
nych o�wiadczeæ, co jest traktowane jako wniosek o pomoc prawn„. Osoba
przyjmuj„ca dokumentacjŒ powinna zapytaæ zainteresowanego, czy przeczyta‡
i zrozumia‡ informacje ujŒte w dokumentach.

Mo¿e siŒ zdarzyæ, ¿e dokumentacja dotycz„ca klienta lub sprawy nie jest
kompletna, choæ nale¿y takich sytuacji unikaæ. Terminy uzupe‡niania wy-
pe‡nionych ju¿ formularzy i druków uzgadniaj„ osoby decyduj„ce o przyjŒciu
wniosku do rozpatrzenia (sami studenci albo opiekunowie sekcji lub patron po-
radni � w zale¿no�ci od przyjŒtych w klinice regu‡). Osoby, które sk‡adaj„ nie-
kompletne dane, nale¿y uprzedziæ, ¿e bez z‡o¿enia pe‡nego zestawu o�wiad-
czeæ i formularzy poradnia nie bŒdzie mog‡a udzieliæ pomocy. Zakazane jest
przy tym udzielenie jej w jakiejkolwiek �zastŒpczej� formie na zasadzie �do
czasu uzupe‡nienia dokumentów�.

Nale¿y przyj„æ, ¿e praca nad projektem opinii rozpoczyna siŒ dopiero po
uzyskaniu kompletu dokumentów i informacji.

4. PrzyjŒcie prawy i przydzielenie jej studentowi

DecyzjŒ o przyjŒciu sprawy podejmuje � w zale¿no�ci od przyjŒtego w po-
radni modelu � student przyjmuj„cy klienta po wstŒpnej kontroli wniosku albo
asystent (opiekun poradni, kierownik sekcji). W przypadku jakichkolwiek w„t-
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pliwo�ci, jak np. podejrzenia zatajenia prawdy ze strony klienta czy w„tpliwo-
�ci dotycz„cych stanu faktycznego lub prawnego albo te¿ trudno�ci z zakwalifi-
kowaniem sprawy do odpowiedniej sekcji, student przyjmuj„cy sprawŒ powi-
nien zwróciæ siŒ z pytaniem do opiekuna poradni, asystenta lub kierownika
sekcji, który podejmuje w sprawie wi„¿„c„ decyzjŒ.

Przyjmuj„c formularze i rozmawiaj„c z klientem, mo¿na ju¿ wstŒpnie poku-
siæ siŒ o zbadanie problemu przedstawionego przez klienta. Z regu‡y jednak
wówczas nale¿y skoncentrowaæ siŒ raczej na odpowiedzi negatywnej, to jest
nieprzyjmowania sprawy (np. je�li ju¿ wówczas stwierdzimy, ¿e klient chcia‡by
wnie�æ kasacjŒ, w którym to przypadku obowi„zuje przymus adwokacki). Je�li
przyjmuj„cy sprawŒ student uzna, ¿e sprawa nie nadaje siŒ do prowadzenia
przez klinikŒ, mo¿e ju¿ wówczas odmówiæ udzielenia pomocy prawnej. Taka
jednak decyzja � o ile nie jest ewidentnie poza kompetencjami poradni � po-
winna byæ podjŒta wy‡„cznie po konsultacji z opiekunem, za� samego klienta
nale¿y o tym fakcie bezwzglŒdnie zawiadomiæ.

Do przydzielenia sprawy studentowi dochodzi po przegl„dzie dokumentacji
sprawy oraz rozstrzygniŒciu wszelkich w„tpliwo�ci zwi„zanych z jej istot„,
w tym np. po wyja�nieniu w‡a�ciwo�ci sekcji. Kolejnym warunkiem przyjŒcia
sprawy do rozpatrzenia jest uznanie, ¿e porada bŒdzie realizowaæ cele spo‡ecz-
ne i edukacyjne, do jakich powo‡ana jest klinika. PamiŒtajmy przy tym, ¿e po-
radnia nie ma obowi„zku przyjmowania wszystkich spraw, ale tylko takich,
które realizuj„ powy¿sze cele. Decyzja osoby kwalifikuj„cej sprawŒ do przyjŒ-
cia przez poradniŒ (studenta, asystenta czy kierownika) powinna zostaæ odnoto-
wana w dokumentacji sprawy z informacj„ o przyjŒciu albo nieprzyjŒciu spra-
wy i dat„ decyzji. Poza tym decyzja taka powinna równie¿ wskazywaæ studenta
wyznaczonego do prowadzenia sprawy. Student taki ma wiŒcej praw ni¿ inni
studenci poradni (np. sta‡y dostŒp do dokumentacji sprawy), ale i wiŒcej obo-
wi„zków (z najwa¿niejszym � sporz„dzeniem opinii).

5. PostŒpowanie ze sprawami pilnymi

W zasadzie student powinien przygotowaæ poradŒ i skonsultowaæ j„ wszech-
stronnie z opiekunem w ci„gu oko‡o 2 do 4 tygodni, w zale¿no�ci od procedur
i zwyczajów panuj„cych w klinice. Zdarza siŒ, ¿e sprawy bardziej skompliko-
wane, wymagaj„ce g‡Œbszego siŒgniŒcia do orzecznictwa lub szczegó‡owego
ustalenia stanu faktycznego, wymagaj„ wiŒcej czasu. S„ te¿ i takie, w których
biegn„ terminy i które nale¿y rozpatrzyæ znacznie szybciej ni¿ instrukcyjne
2 tygodnie.

J. Ciapa‡a

B. Zasady udzielania porady 131



Szczególne postŒpowanie ze spraw„ piln„ charakteryzuje siŒ tym, ¿e przyjŒ-
cie jej na zasadach ogólnych wi„za‡oby siŒ z istotnym uszczerbkiem interesu
prawnego osoby zainteresowanej. Nale¿y to stwierdziæ na podstawie rozmowy
z klientem oraz przepisów, w tym � w szczególno�ci � norm dotycz„cych
up‡ywu terminów wnoszenia pism czy za¿aleæ albo przedawnieæ. ZgodŒ na
przyjŒcie sprawy w trybie pilnym powinien podj„æ opiekun sekcji lub poradni
po wstŒpnym wys‡uchaniu studenta przyjmuj„cego sprawŒ lub zajmuj„cego siŒ
ni„. Zdecydowanie nie powinni decyzji w tej sprawie podejmowaæ studenci.

Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e nawet w sprawach pilnych nie mo¿na udzielaæ
porad od rŒki. Istnieje bowiem niebezpieczeæstwo, ¿e studentowi mo¿e umkn„æ
szczegó‡ czy te¿ mo¿e doj�æ do zastosowania niew‡a�ciwych przepisów (np. za-
stosowania przepisu znowelizowanego, a nie ju¿ uchylonego, choæ obowi„zu-
j„cego w czasie, którego dotyczy porada, i maj„cego zastosowanie do przypad-
ku rozpatrywanego przez klinikŒ). Z pewno�ci„ jednak nag‡o�æ sprawy nie po-
winna wp‡ywaæ na jako�æ udzielania porady, byæ mo¿e wiŒc o wiele lepiej jest
nie przyjmowaæ spraw pilnych, ni¿ przyjmowaæ je i zajmowaæ siŒ nimi pobie¿-
nie i pod presj„ czasu. W ka¿dej sprawie nale¿y jednak indywidualnie rozwa-
¿yæ kwestiŒ ewentualnego nieprzyjmowania sprawy.

6. Praca nad spraw„

Badanie sprawy obejmuje kilka podstawowych etapów, które stanowiæ bŒd„
nastŒpnie osnowŒ opinii udzielanej przez poradniŒ.

a. Ustalenie stanu faktycznego

Pierwszym elementem jest ustalenie stanu faktycznego w sposób mo¿liwie
jak najbardziej precyzyjny. Mo¿e siŒ to odbyæ przez szczegó‡owe przepytanie
klienta oraz � je�li jest to mo¿liwe � konfrontacjŒ tej wiedzy z w‡asnymi do-
�wiadczeniami lub spostrze¿eniami. Niezwykle wa¿ne jest staranne u‡o¿enie
faktów w logiczn„, kompleksow„ i spójn„ ca‡o�æ. Z regu‡y osoba przepytuj„ca
klienta lub � na pó�niejszym etapie � student przygotowuj„cy opiniŒ nie ma
kontaktu z klientem na etapie pozyskiwania danych, st„d te¿ ustalenie faktów,
które maj„ znaczenie dla sprawy, jest niezwykle istotne. Zachowanie staranno-
�ci przy ustalaniu faktów znacznie oszczŒdza czas i sprawia, ¿e ponowny kon-
takt z klientem nie jest konieczny, a tak¿e umo¿liwia sporz„dzenie opinii
w sposób wyczerpuj„cy pod k„tem merytorycznym.

W czasie ustalania stanu faktycznego nie mo¿na oczywi�cie wykluczyæ dal-
szych (poza pierwszym) spotkaæ z klientem. Bardzo istotne jest odpowiednie
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przygotowanie siŒ studenta do takiego spotkania. Je¿eli ma on ju¿ dostatecznie
du¿o informacji na temat stanu faktycznego, choæ w pewnych fragmentach s„
w„tpliwo�ci, mo¿na nawet zalecaæ przygotowanie scenariusza takiego spotka-
nia, a z pewno�ci„ przygotowania zestawu pytaæ, na jakie student prowadz„cy
sprawŒ bŒdzie oczekiwa‡ odpowiedzi. Pozwala to zapanowaæ nad nawa‡em in-
formacji, których udziela klient, efektywniej wykorzystaæ czas przewidziany na
spotkanie i skoncentrowaæ siŒ na najwa¿niejszych kwestiach.

Je�li klient nie mo¿e osobi�cie ponownie stawiæ siŒ w poradni, w celu
wyja�nienia niektórych elementów stanu faktycznego, wydaje siŒ mo¿liwe tele-
foniczne ustalenie z zainteresowanym szczegó‡ów zdarzeæ wa¿nych z punktu
widzenia przygotowanej opinii. Z ka¿dego takiego kontaktu (czy to osobistego,
czy telefonicznego) nale¿y sporz„dziæ stosown„ notatkŒ (memo) i do‡„czyæ j„
do dokumentacji sprawy. Je�li bŒdziemy kontaktowaæ siŒ za po�rednictwem
poczty elektronicznej � kopiŒ korespondencji nale¿y do‡„czyæ do teczki spra-
wy. Bez dok‡adnego ustalenia stanu faktycznego nie nale¿y przystŒpowaæ do
kolejnych etapów pracy nad spraw„.

b. Sformu‡owanie pytania klienta

Sporz„dzenie opinii jest znacznie prostsze, gdy wiemy, na czym klientowi
najbardziej zale¿y i jakie konkretnie w„tpliwo�ci prawne ma rozstrzygn„æ po-
radnia. Temu s‡u¿„ stosowane w wielu polskich poradniach pytania, jakie mo-
¿na zadaæ klientowi w trakcie spotkania. Pytania te pozwalaj„ na dok‡adne
okre�lenie interesu klienta, u‡atwiaj„ te¿ pracŒ poradni, a przy tym stanowi„
dobr„ formŒ kontroli w ka¿dym czasie pracy nad porad„ i stwierdzenie, czy ta
ostatnia faktycznie koncentruje siŒ na pytaniach klienta.

c. Ustalenie stanu prawnego

Kolejny etap pracy nad spraw„ to okre�lenie stanu prawnego sprawy klien-
ta. Z jednej strony wiele zale¿y w tym zakresie od samego zainteresowanego,
gdy¿ to on mo¿e poinformowaæ np. o tytule do mieszkania czy rodzaju umowy,
jaka sta‡a siŒ podstaw„ k‡opotów klienta. Z drugiej strony ustalenie stanu praw-
nego powinno skupiaæ siŒ na wykorzystaniu przez studenta wszystkich dostŒp-
nych mu zasobów. W tym celu nale¿y wykorzystywaæ publikacje, wzory pism
procesowych dostŒpnych w czytelni, bibliotece czy te¿ w samej poradni. Mo¿-
na tak¿e posi‡kowaæ siŒ opiniami wydanymi w podobnych sprawach przez po-
radniŒ lub te¿ skorzystaæ z pomocy innych polskich klinik. W razie w„tpliwo�ci
powsta‡ych na gruncie danej sprawy nale¿y zg‡osiæ siŒ do opiekuna, który po-
winien mieæ dy¿ur dla cz‡onków poradni przynajmniej raz w tygodniu. W cza-
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sie ustalania stanu prawnego nale¿y wzi„æ pod uwagŒ ustawodawstwo obo-
wi„zuj„ce w czasie, którego dotyczy porada, a dotycz„ce konkretnej materii,
oraz orzecznictwo pomocne w przygotowaniu porady.

Trudno tak¿e wyobraziæ sobie pracŒ bez programu komputerowego zawie-
raj„cego akty prawne wraz z orzecznictwem. Jednak w sprawach zawi‡ych,
zw‡aszcza w materii ubezpieczeæ spo‡ecznych czy podatków, w razie w„tpli-
wo�ci wskazany mo¿e te¿ byæ kontakt z w‡a�ciwym urzŒdem, aby poznaæ prak-
tykŒ urzŒdow„.

d. Dokonanie analizy stanu prawnego

Po zebraniu niezbŒdnej wiedzy na temat stanu prawnego odnosz„cego siŒ
do materii przedstawionej przez klienta dokonuje siŒ analizy stanu prawnego
danej sprawy. W tym celu konieczne jest skorzystanie z obowi„zuj„cych aktów
prawnych, wykorzystanie dostŒpnego orzecznictwa lub komentarzy doktryny.
Jest to najbardziej czasoch‡onna i trudna czŒ�æ pracy, ale te¿ i najwa¿niejsza. Po
dokonaniu tej analizy student przedstawia opiekunowi zaproponowane roz-
wi„zanie.

e. Udzielenie odpowiedzi na pytania klienta

Zakoæczenie pracy nad spraw„ polega na zwiŒz‡ym i jasnym udzieleniu pi-
semnych odpowiedzi na pytania postawione przez klienta. Odpowiedzi te pod-
legaj„ uprzedniemu sprawdzeniu przez opiekuna. Dla studenta zajmuj„cego siŒ
spraw„ wa¿ne jest, aby odpowiednio zaplanowaæ czas, jaki trzeba jej po�wiŒ-
ciæ, w tym uwzglŒdniæ konieczno�æ sprawdzenia opinii przez opiekuna oraz na-
niesienia ewentualnych poprawek.

Rozwi„zanie problemu klienta ma postaæ porady na temat jego sytuacji
prawnej w formie odpowiedzi wraz z uzasadnieniem i okre�leniem stanu praw-
nego w tym zakresie. Inne dokumenty, a w szczególno�ci projekty w‡asnych
wyst„pieæ klienta (np. pisma procesowe, jak pozew czy za¿alenie) stanowi„
za‡„czniki do porady. Zapoznawszy siŒ z propozycj„ studenta, opiekun, apro-
buj„c j„, stwierdza to swoim podpisem na odwrocie jej egzemplarza i za‡„czni-
ków przeznaczonych do archiwizacji. Opiekun mo¿e jednak zwróciæ projekt
porady jako niew‡a�ciwy i wymagaj„cy ponownego opracowania lub wskazaæ
niezbŒdne uzupe‡nienia i zmiany. Podpisane przez opiekuna dokumenty student
sk‡ada do archiwizacji w sekretariacie, za� klientowi przekazuje egzemplarz
porady podpisany tylko przez siebie wraz z za‡„cznikami. Je�li proponowane
rozwi„zanie wymaga dalszych badaæ, opiekun zwraca je studentowi do dalsze-
go opracowania.
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Mo¿e siŒ przy tym zdarzyæ, ¿e wnioskuj„cy d„¿y do uzyskania ogólnej infor-
macji o tre�ci obowi„zuj„cego prawa lub miejscu za‡atwienia sprawy. Tak¿e i tego
rodzaju sprawy nale¿y za‡atwiaæ w zwyk‡ym trybie, w formie pisemnej i po skom-
pletowaniu wymaganych dokumentów (co stanowi etap niezbŒdny i konieczny).
Nale¿y takiej porady udzieliæ niezw‡ocznie, np. przez do‡„czenie w formie za‡„cz-
nika do opinii tekstu aktu czy informacji, gdzie dana sprawa mo¿e byæ za‡atwiona.

7. Seminaria1

W ramach poszczególnych sekcji albo przy udziale wszystkich studentów
powinny byæ organizowane seminaria. Nale¿y rozwa¿yæ formu‡Œ obligatoryj-
nych spotkaæ co tydzieæ albo co 2 tygodnie (seminaria dwu- lub trzygodzinne).
ZajŒcia powinny byæ po�wiŒcone prawnym i praktycznym problemom zwi„za-
nym z dan„ specjalizacj„, omówieniem w szerszym gronie kazusów, a tak¿e
wybranych zagadnieæ teoretycznych. Ich celem jest tak¿e praca nad kszta‡to-
waniem warsztatu prawniczego. Na tych spotkaniach studenci zapoznaj„ siŒ
równie¿ ze specyfik„ danej dziedziny prawa, je�li nie zdobyli tej wiedzy w ra-
mach zajŒæ uniwersyteckich (np. prawa uchod�ców, prawa osób niepe‡nospraw-
nych, prawo ubezpieczeæ spo‡ecznych itp.). Przedstawiaj„ tak¿e opiekunom
i kolegom sprawy, którymi siŒ zajmuj„, co stwarza okazjŒ do dyskusji w szer-
szym gronie pod opiek„ koordynatora. Bardzo istotne jest przy tym, aby w trak-
cie seminariów nie ujawniaæ danych osobowych klientów. Na obowi„zek prze-
strzegania tej regu‡y musz„ byæ wyczuleni zarówno opiekunowie, jak i studenci.

Niezale¿nie od uczestnictwa w seminariach, w ka¿dej prowadzonej sprawie
studenci s„ zobowi„zani przedstawiæ koordynatorowi opiniŒ prawn„ w formie
pisemnej, celem uzyskania zgody na przedstawienie tego rozwi„zania prawne-
go klientowi. Koordynator rozstrzyga tak¿e ewentualne rozbie¿no�ci miŒdzy
pracuj„cymi ze sob„ studentami.

8. Sporz„dzenie opinii

Opinia musi siŒ zawsze zaczynaæ od przedstawienia stanu faktycznego oraz
pytania albo pytaæ, czyli problemu, z którym zwróci‡ siŒ klient. Wyja�nienia
powinny byæ uporz„dkowane, a najlepiej, je�li poprzedza je teza, która w dal-
szej czŒ�ci opinii jest rozwijana i uzasadniana.
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Zagadnieniem najwa¿niejszym w przygotowywaniu opinii prawnej jest na-
le¿yty nadzór nad jej sporz„dzeniem. Powinna byæ ona nie tylko poprawna me-
rytorycznie, ale tak¿e zrozumia‡a dla klienta poradni, odpowiadaj„ca na stawiane
przez niego pytania w sposób umo¿liwiaj„cy klientowi samodzielne poradzenie
sobie z problemem. O ile w wiŒkszo�ci przypadków studenci sporz„dzaj„ opinie
poprawnie pod k„tem merytorycznym, o tyle problem sprawia sporz„dzenie opi-
nii czytelnej dla osoby maj„cej wcze�niej nik‡y lub ¿aden kontakt z jŒzykiem
prawniczym. Sporz„dzenie porady jasno wskazuj„cej uprawnienia klienta b„d�
ich brak, a tak¿e dalszy sposób samodzielnego dzia‡ania znacznie ogranicza ko-
nieczno�æ podejmowania innych, bardziej skomplikowanych dzia‡aæ przez klienta.

Kwesti„ zasadnicz„ jest przy tym dobór s‡ownictwa, jakiego u¿yto w opinii.
Nie nale¿y pos‡ugiwaæ siŒ zdaniami wielokrotnie z‡o¿onymi, nieprecyzyjnymi,
wieloznacznymi, nale¿y unikaæ zapo¿yczeæ z jŒzyków obcych (np. ‡aciny)
i przede wszystkim ¿argonu prawniczego, choæ nie nale¿y tak¿e przesadziæ
z jŒzykiem kolokwialnym i bezwzglŒdnie nale¿y trzymaæ siŒ tematu, a np. przy
powo‡ywaniu siŒ na �ród‡a koniecznie trzeba podaæ pe‡ne adresy publikacyjne
aktów prawnych i orzeczeæ.

Wp‡yw na czytelno�æ opinii � poza doborem odpowiedniego s‡ownictwa
� ma te¿ jej w‡a�ciwa konstrukcja. Polega to na wyodrŒbnieniu czŒ�ci sk‡ado-
wych, takich jak: opis stanu faktycznego uzyskanego z relacji klienta i za‡„czo-
nych przez niego dokumentów, pytanie postawione przez zainteresowanego po-
rad„, zarys stanu prawnego z przytoczeniem przepisów i ich wyk‡adni (orzecz-
nictwo i pogl„dy doktryny prawniczej). W koæcu wywodu zawarte s„ wnioski
powsta‡e w wyniku subsumpcji. Sporz„dzenie opinii wed‡ug odpowiedniego
wzorca ma istotne znaczenie dla klienta poradni, który nie musi analizowaæ
czŒsto niezrozumia‡ego dla niego stanu prawnego i mo¿e skupiæ siŒ na wywo-
dzie opinii i konkretnej odpowiedzi na zadane przez niego pytania.

Sporz„dzaj„c opiniŒ, nale¿y zaplanowaæ czas pracy tak, aby od przyjŒcia
sprawy do jej wydania klientowi up‡ynŒ‡o nie wiŒcej ni¿ � w zale¿no�ci od prak-
tyki wystŒpuj„cej w poradni � oko‡o 2 do 4 tygodni. Opiekun powinien otrzy-
maæ projekt w takim czasie, aby mo¿liwe by‡o terminowe wrŒczenie opinii
klientowi. Nale¿y uwzglŒdniæ przy tym tak¿e okoliczno�æ, ¿e projekt mo¿e za-
wieraæ b‡Œdy i konieczne bŒdzie przed‡o¿enie opiekunowi poprawionej wersji.

9. WrŒczenie opinii klientowi

Ostatnim etapem udzielania pomocy przez poradniŒ jest przed‡o¿enie opinii
klientowi. Czynno�ci tej � co do zasady � powinna dokonywaæ osoba pro-
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wadz„ca sprawŒ. Najlepiej, je�li klient otrzymuje opiniŒ osobi�cie, nie mo¿na
przy tym wykluczyæ listownego przekazywania opinii, zw‡aszcza w odniesie-
niu np. do spraw, z którymi zwracaj„ siŒ aresztowani czy uchod�cy.

W trakcie spotkania klient powinien zapoznaæ siŒ z opini„, gdy¿ dopiero
wówczas mo¿na wyodrŒbniæ i wyja�niæ niezrozumia‡e dla niego fragmenty wy-
wodu. Zainteresowany powinien tak¿e potwierdziæ podpisem przyjŒcie opinii.

NajczŒ�ciej pope‡niane b‡Œdy

1) opinie sporz„dzane na podstawie niekompletnego stanu faktycznego,
2) chaotyczno�æ wniosków opinii,
3) brak wywa¿enia s‡ownictwa � nieodpowiedni dobór terminologii (nad-

mierne skomplikowanie, zbytnie uproszczenie),
4) niedostateczne wyja�nienie zagadnieæ zwi„zanych z przedmiotem opinii

(p‡ytko�æ opinii),
5) nieudzielenie odpowiedzi na postawione pytania (rozmycie przedmiotu

opinii),
6) b‡Œdy redakcyjne i brak estetyki opinii (niestosowanie akapitów, wywo-

dy istotne w opinii zlewaj„ siŒ z wywodami mniejszej wagi).

Przy rozpatrywaniu ka¿dej sprawy nale¿y w szczególno�ci uwa¿aæ na kilka
istotnych zagadnieæ. Przede wszystkim konieczne jest zwracanie uwagi na
kwestiŒ terminów wykonania czynno�ci prawnych, z którymi wi„¿„ siŒ prawa
i obowi„zki klienta. Bardzo istotne jest tak¿e wyra¿enie zgody zainteresowa-
nego porad„, np. na niewnoszenie �rodka zaskar¿enia, je�li po zapoznaniu siŒ
z opini„ klient z niego zrezygnuje. Przyk‡adowo � je¿eli pomoc kliniki polega‡a
na sporz„dzeniu za¿alenia, a klient nastŒpnie pisma nie z‡o¿y‡, bo przeoczy‡ ter-
min do jego wniesienia � poradnia powinna mieæ dowód, ¿e nie zaniedba‡a
swoich obowi„zków.

Poza tym nale¿y zachowaæ wyj„tkow„ staranno�æ w zakresie stosowania
przepisów miŒdzyczasowych. Wiele spraw w poradni dotyczy kwestii, w któ-
rych maj„ lub mog„ mieæ zastosowanie nieobowi„zuj„ce ju¿ przepisy. Stoso-
wanie nowego prawa mo¿e wypaczaæ sens porady, w której to przypadku po-
winny byæ zastosowane przepisy stare, maj„ce wp‡yw na rozpoznawan„ przez
studentów sprawŒ.

Nale¿y tak¿e w ograniczony sposób korzystaæ ze wzorów pism proceso-
wych, które nie zawsze s„ prawid‡owe. NiezbŒdne jest równie¿ odpowiednie
uzasadnienie ¿„dania zawarte w przygotowywanym przez studentów pi�mie
procesowym (pozwie, wniosku, za¿aleniu itd.). Student w opinii powinien wy-
kazaæ � poza mocnymi � tak¿e i s‡abe punkty okre�lonego rozwi„zania oraz
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uprzedziæ o mo¿liwych zarzutach drugiej strony. Podawanie informacji o ewen-
tualnych zagro¿eniach jest w tym zakresie konieczne, gdy¿ to sam klient podej-
muje decyzjŒ, czy np. decyduje siŒ na wyst„pienie z danym ¿„daniem na drogŒ
s„dow„, czy nie. Jednak w przygotowanym dla klienta pi�mie procesowym sta-
nowi„cym czŒ�æ porady nie nale¿y ju¿ w ten sam sposób prowadziæ argumenta-
cji w uzasadnieniu. Przyk‡adowo � nie nale¿y podnosiæ w pozwie argumentów
przeciw zarzutowi przedawnienia, gdy¿ mog‡oby to stanowiæ podpowied� dla
drugiej strony, przy czym w uzasadnieniu samej porady takie fragmenty mog„
siŒ znale�æ.

Wreszcie tak¿e nale¿y zwróciæ uwagŒ na kwestiŒ kosztów postŒpowania.
Zwolnienie z ich ponoszenia w trakcie samego procesu nie zwalnia z obo-
wi„zku zwrotu kosztów drugiej stronie w przypadku przegrania sprawy, o czym
klient powinien byæ powiadomiony. Je¿eli porada dotyczy prawa cywilnego,
nie nale¿y zapominaæ o kwestiach podatkowych.

Przede wszystkim nale¿y jednak stale przypominaæ klientom, ¿e opinia po-
radni jest wy‡„cznie dla nich, a nie dla s„du.

Przyk‡adowa procedura rozwi„zywania sprawy

Procedura rozwi„zania danej sprawy mo¿e byæ bardzo ró¿na, poni¿ej
skupimy siŒ na pewnym, sprawdzonym i modelowym przyk‡adzie.

WstŒpem do pracy studenta w poradni powinny byæ wyk‡ady m.in. z: ety-
ki zawodów prawniczych, psychologii rozmowy z klientem, do�wiadczeæ
adwokata z problemami pracy z lud�mi poszukuj„cymi pomocy prawnej.

Wp‡ywaj„ce sprawy powinny podlegaæ wstŒpnej selekcji dokonywanej
przez osobŒ upowa¿nion„ przez g‡ównego patrona poradni. Dla klientów
najczŒ�ciej osob„ pierwszego kontaktu jest osoba prowadz„ca biuro poradni.
Powinna byæ to osoba co najmniej znaj„ca elementy prawa lub � najlepiej
� bŒd„ca studentem albo absolwentem studiów prawniczych. Wiedza ta po-
zwoli nie tylko prawid‡owo zakwalifikowaæ dan„ sprawŒ do sekcji tema-
tycznej, ale tak¿e ju¿ na wstŒpie rozpoznaæ, czy w ogóle mo¿e ona byæ roz-
patrywana przez poradniŒ (np. czy nie zachodzi konflikt interesów, czy po-
radnia w ogóle przyjmuje sprawy w danej dziedzinie prawa itp.).

PrzyjŒta sprawa zostaje przydzielona do odpowiedniej pary studentów
(rekomenduje siŒ, aby ze wzglŒdów dydaktycznych, praktycznych oraz bez-
pieczeæstwa studenci pracowali nad ka¿d„ spraw„ w parach). Wyznaczeni
studenci otrzymuj„ odpowiednie kopie dokumentów przekazane przez klienta.

NastŒpnie samodzielnie przygotowuj„ siŒ do spotkania z klientem, po
czym zapraszaj„ go na spotkanie w celu ustalenia stanu faktycznego i prze-
prowadzenia dok‡adnej analizy tematu. W pierwszych spotkaniach studen-
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tów z klientami powinni uczestniczyæ opiekunowie, za� w pó�niejszym cza-
sie studenci sami je odbywaj„.

Najwa¿niejsze zadanie stanowi przygotowanie projektu porady praw-
nej oraz ewentualnie niezbŒdnych pism procesowych czy propozycji listu do
urzŒdu, które nastŒpnie zostaj„ skonsultowane i parafowane przez opiekuna.

NastŒpnie studenci spotykaj„ siŒ po raz drugi z klientem i przedstawiaj„
mu na pi�mie propozycjŒ rozwi„zania. Nale¿y przy tym wyja�niæ ustnie to
co zosta‡o spisane w opinii, staraj„c siŒ jednak nie wychodziæ poza opisan„
materiŒ.

Zwykle procedura pracy nad dan„ spraw„ na tym siŒ koæczy, nale¿y jed-
nak pamiŒtaæ, ¿e czasem potrzebne jest skierowanie sprawy do s„du i dlate-
go niezbŒdna jest wspó‡praca z prawnikami-praktykami, którzy mogliby na
zasadach pro bono poprowadziæ sprawŒ w imieniu poradni.

Przyk‡adowa procedura rozwi„zywania sprawy � w skrócie:

1) wyk‡ady wprowadzaj„ce do pracy w poradni,
2) wstŒpna selekcja wp‡ywaj„cych spraw prowadzona przez sekretariat,
3) przekazanie sprawy studentom,
4) pierwsze spotkanie studentów z klientem w celu uzyskania danych lub

dokumentów,
5) przygotowanie przez studentów wstŒpnej porady prawnej,
6) konsultacja przygotowanego projektu porady prawnej z opiekunem i do-

pracowanie ostatecznej jej wersji,
7) drugie spotkanie z klientem w celu przedstawienia przygotowanej pora-

dy prawnej,
8) ewentualne przekazanie sprawy adwokatowi w celu prowadzenia sprawy

w s„dzie.

10. W jakich okoliczno�ciach odmawiaæ pomocy prawnej?

Odmowa �wiadczenia pomocy prawnej przez poradniŒ mo¿e nast„piæ w sy-
tuacji nielojalnego zachowania siŒ klienta oraz w przypadku wyst„pienia kon-
fliktu interesu klienta z: interesem uniwersytetu, jednostki organizacyjnej uczel-
ni, studenta, wolontariusza, pracowników poradni lub ich osoby bliskiej, inne-
go klienta lub jej osoby bliskiej, a tak¿e sponsora poradni1.
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Rozstrzygaj„ca ocena co do tego, czy zachowanie klienta by‡o nielojalne
lub czy istotnie dosz‡o do ryzyka konfliktu interesów zawsze powinna nale¿eæ
do opiekunów poradni. Z tego te¿ powodu sprawa mo¿e zostaæ przez sekreta-
riat przyjŒta do rozpatrywania, choæ po przedstawieniu opiekunowi okoliczno-
�ci sprawy i mo¿liwo�ci nielojalnego zachowania siŒ klienta lub zaistnienia
konfliktu interesu nale¿y odmówiæ klientowi dalszego udzielania pomocy. Na-
le¿y przy tym pamiŒtaæ, ¿e do wykrycia konfliktu interesu mo¿e doj�æ np. ju¿
w toku rozpatrywania sprawy. Wówczas bezzw‡ocznie nale¿y powiadomiæ
opiekunów i sprawŒ zakoæczyæ.

Kierownictwo poradni musi przy tym okre�liæ, czy okre�lone zachowanie
klienta by‡o nielojalne lub nieuczciwe. W szczególno�ci mo¿e ono polegaæ na:

1) zatajeniu stanu zamo¿no�ci,
2) zatajeniu faktu posiadania pe‡nomocnika (bez wzglŒdu na sposób jego usta-

nowienia),
3) �wiadomym wprowadzeniu w b‡„d osoby prowadz„cej sprawŒ, je¿eli ów

b‡„d móg‡ przyczyniæ siŒ do wydania opinii niezgodnej z rzeczywistym sta-
nem faktycznym sprawy,

4) �wiadomym zaniechaniu przestawienia wszystkich istotnych okoliczno�ci
sprawy, w tym tak¿e posiadanych dokumentów.

Porada w celu zaspokojenia w‡asnej ciekawo�ci

CzŒsto zdarza siŒ, ¿e osoby korzystaj„ z us‡ug poradni jedynie dla zaspo-
kojenia w‡asnej ciekawo�ci. Ka¿da wydana porada jest efektem poczynienia
przez studenta pewnej pracy, co zajmuje czas, który móg‡by byæ po�wiŒcony
osobom rzeczywi�cie potrzebuj„cym. Z pewno�ci„ zaanga¿owany student
staje siŒ bogatszy o kolejne do�wiadczenie praktyczne, natomiast porada nie
przynosi ¿adnego efektu w realizacji celu istnienia kliniki, to jest �wiadcze-
nia pomocy prawnej osobom niezamo¿nym. Lista osób pragn„cych skorzy-
staæ z pomocy poradni bywa bardzo d‡uga, za� czas po�wiŒcony osobie, któ-
ra chce z ciekawo�ci uzyskaæ pomoc, móg‡by byæ przeznaczony innej, rze-
czywi�cie potrzebuj„cej porady. Dlatego gdy oka¿e siŒ, i¿ klient korzysta‡
z pomocy poradni jedynie w celu zaspokojenia swojej ciekawo�ci, nale¿y
zastanowiæ siŒ, czy nastŒpnym razem nie odmówiæ mu �wiadczenia pomocy
prawnej, chyba ¿e wyka¿e, i¿ wówczas pomoc jest mu faktycznie potrzebna.
Jest to kwestia w du¿ej mierze wymagaj„ca wyczucia studenta, a tak¿e bada-
nia intencji klienta ju¿ od pierwszego z nim spotkania.
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Konflikt interesu klienta z interesem studenta, wolontariusza, pracownika
poradni lub osoby im bliskiej wyra¿aæ siŒ mo¿e w stronniczym rozpoznaniu
sprawy i wydaniu opinii niekoniecznie zgodnej z rzeczywistym stanem praw-
nym i przekonaniem udzielaj„cego porady. Takie osoby nie powinny rozpozna-
waæ sprawy, zwracaj„c siŒ przy tym do kierownictwa kliniki i przekazuj„c mu
informacje, ¿e w ich przypadku mo¿e doj�æ do konfliktu interesów. Opiekun
poradni lub kierownik sekcji przekazuje w takiej sytuacji sprawŒ innemu stu-
dentowi. Napotykamy tutaj problem do�æ powszechny w pracy prawników, dla-
tego wyczulenie na ryzyko konfliktu interesów jest potrzebne.

Nieco inaczej przedstawia siŒ sytuacja w przypadku konfliktu interesu
klienta z innym klientem lub blisk„ mu osob„. Zauwa¿my, ¿e ka¿da poradnia
powinna prowadziæ alfabetyczny spis wszystkich klientów (ze wskazaniem sy-
gnatur za‡o¿onych przez nich spraw). Student, któremu przydzielono sprawŒ,
powinien przed przyst„pieniem do rozwi„zania problemu sprawdziæ w takim
spisie, czy nie zachodzi zbieg spraw i ryzyko konfliktu interesów. Je¿eli student
dostrze¿e takie ryzyko, powinien niezw‡ocznie powiadomiæ opiekuna poradni,
który po rozpoznaniu sprawy podejmie ostateczn„ decyzjŒ.

Sam jednak spis to nie wszystko, gdy¿ samo imiŒ i nazwisko klienta nieko-
niecznie pozwalaj„ na pe‡ne wyeliminowanie konfliktu interesów. W tym przy-
padku wiele zale¿y od czŒstej wymiany informacji miŒdzy studentami, sekreta-
riatem i opiekunami naukowymi poradni. Konieczne jest zatem przywi„zywa-
nie uwagi do wszystkich, choæby banalnych informacji, jakie podaj„ klienci, bo
mo¿e w‡a�nie na tej podstawie bŒdzie mo¿na ustaliæ mo¿liwo�æ zaistnienia
konfliktu interesów.

Zagadnienie konfliktu interesów mog„ obrazowaæ postanowienia Zasad
etyki radcy prawnego1.
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C. Formy pomocy prawnej udzielanej przez poradniŒ

dr Jerzy Ciapa‡a (Uniwersytet Szczeciæski)
J. Ciapa‡a

Ró¿norodno�æ form pomocy prawnej udzielanej przez studenckie poradnie
prawne uzale¿niona jest w du¿ej mierze od stopnia rozwoju danej kliniki. Po-
radnie najstarsze, ze znacznym dorobkiem, takie jak np. krakowska czy war-
szawska, oferuj„ swoim klientom najszersze spektrum us‡ug. Kliniki te nie
ograniczaj„ siŒ do udzielania pisemnych opinii prawnych, ale tak¿e reprezen-
tuj„ swoich klientów np. przed organami administracji publicznej. Poszerzanie
obszarów dzia‡alno�ci poradni powinno i�æ w parze z udoskonaleniem struktur
organizacyjnych i do�wiadczenia, ale tak¿e z zapewnieniem jej odpowiedniego
nadzoru ze strony opiekunów � pracowników naukowych uczelni lub prawni-
ków wykonuj„cych zawody prawnicze1.

1. Opinia prawna

Podstawow„ form„ dzia‡alno�ci ka¿dej poradni jest bezp‡atne udzielanie pi-
semnych porad prawnych przez studentów prawa pod bezpo�rednim nadzorem
opiekunów. Opinia prawna jest pisemn„ odpowiedzi„ na stawiane przez klienta
poradni pytania dotycz„ce jego uprawnieæ lub obowi„zków. Opinia sk‡ada siŒ
z poszczególnych czŒ�ci, dziŒki którym staje siŒ przejrzysta dla odbiorcy.
Przyk‡adowo opinia prawna mo¿e sk‡adaæ siŒ z nastŒpuj„cych elementów:

1) przedstawienie stanu faktycznego,
2) pytania zadane przez klienta poradni,
3) przedstawienie stanu prawnego,
4) wnioski (wywód opinii).

Mo¿e siŒ zdarzyæ, ¿e opinia rozpoczyna siŒ od pytaæ zadanych przez klien-
ta, poprzedzaj„cych opis stanu faktycznego. Taki model utrudnia jednak opie-
kunom kontrolŒ rzetelno�ci sporz„dzonej przez studentów opinii i nie stanowi
logicznej ci„g‡o�ci, gdy¿ najpierw zainteresowany porad„ przedstawia stan fak-
tyczny, a nastŒpnie na tej podstawie zadaje pytania o przys‡uguj„ce mu prawa
lub na‡o¿one na niego obowi„zki, a nie odwrotnie.

Sensem opinii prawnej jest przede wszystkim jej przydatno�æ dla klienta.
Mo¿e on wykorzystaæ przytoczon„ w niej argumentacjŒ w samodzielnych
wyst„pieniach przed s„dami, organami administracji publicznej, a tak¿e w spo-
rach z podmiotami prywatnymi.
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2. Pisma procesowe

Kolejn„ form„ udzielania pomocy prawnej przez kliniki prawa jest spo-
rz„dzanie pism procesowych na podstawie podanego przez klienta stanu fak-
tycznego oraz za‡„czonych przez niego dokumentów. Bardzo czŒsto ta forma
pomocy prawnej stanowi uzupe‡nienie czy za‡„cznik do pisemnie sporz„dzonej
opinii prawnej, której wywód zmierza w kierunku uznania istnienia konkret-
nych uprawnieæ po stronie klienta i istnieje konieczno�æ dochodzenia jego praw
lub obrony w postŒpowaniu procesowym (karnym, cywilnym) b„d� nieproce-
sowym. W zwi„zku z powy¿szym studenci klinik prawnych sporz„dzaj„ m.in.
pozwy (np. o zap‡atŒ czy o alimenty), odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od na-
kazów zap‡aty i wyroków zaocznych, czŒsto wnioski o wyznaczenie obroæcy
z urzŒdu czy o stwierdzenie nabycia spadku. Powy¿sza forma pomocy prawnej
udzielanej przez poradnie odci„¿a czŒsto nie�wiadomego podstawowych zasad
rz„dz„cych procesem klienta poradni od konieczno�ci sporz„dzania nierzadko
skomplikowanych pism procesowych.

Jeszcze przed przyst„pieniem do projektowania pisma procesowego nale¿y
zaznajomiæ siŒ z przepisami przewiduj„cymi wymogi formalne dla pism, a ta-
k¿e z zasadami ich redagowania. Argumentacja zawarta w pismach proceso-
wych powinna byæ jasna i czytelna, a argumenty powinny byæ powo‡ywane
w odpowiedniej kolejno�ci. Na pocz„tku przytaczamy argumenty najsilniejsze,
a nastŒpnie przechodzimy do coraz mniej znacz„cych. Istotny jest tu sta‡y kon-
takt z opiekunem praktykuj„cym zawód prawniczy, który wyja�ni zasady spo-
rz„dzania pism, a tak¿e pomo¿e we w‡a�ciwym doborze taktyki procesowej.
U¿yte s‡ownictwo powinno byæ równie¿ odpowiednio dobrane. Student porad-
ni nie jest tu ograniczony tak jak w przypadku sporz„dzania opinii prawnej
i mo¿e swobodnie pos‡ugiwaæ siŒ terminologi„ prawnicz„.

Zaprojektowane pismo procesowe powinno przy tym zawieraæ za‡„cznik
z wyczerpuj„c„ informacj„ dotycz„c„ zasad jego wnoszenia do s„du, a tak¿e
postŒpowania po jego wniesieniu (obowi„zek uiszczenia wpisu, wyja�nienie
skutków procesowych zaniechania wykonania zarz„dzeæ czy wezwaæ). Ponad-
to student przy przed‡o¿eniu gotowego pisma powinien dodatkowo wyja�niæ
klientowi powy¿sze kwestie.

3. Towarzyszenie klientowi w s„dach lub urzŒdach

CzŒst„ praktyk„ w poradniach jest pomoc studenta polegaj„ca na towarzy-
szeniu klientowi w s„dzie lub urzŒdzie. W trakcie postŒpowaæ s„dowych stu-
denci mog„ braæ udzia‡ w charakterze publiczno�ci lub osoby zaufanej, a tak¿e
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towarzyszyæ i pomagaæ klientowi w trakcie przegl„dania i czytania przez niego
akt czy dokumentów. DziŒki temu student ma mo¿liwo�æ bie¿„cej kontroli bie-
gu spraw, za� w samym urzŒdzie (np. urzŒdzie miejskim, ZUS czy urzŒdzie
pracy) potrafi za‡atwiæ konkretne sprawy, z którymi ma k‡opot sam zaintere-
sowany. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e takie dzia‡ania nie naruszaj„ zasady pi-
semno�ci, poniewa¿ student najpierw ustala z opiekunem, co ma za‡atwiæ
z klientem w urzŒdzie, a dopiero potem idzie z nim do tego urzŒdu. Gdy z kolei
student towarzyszy klientowi na spotkaniach, np. w urzŒdzie, to w zasadzie
wy‡„cznie po to, aby klient zrozumia‡ swoje prawa i obowi„zki. Nie jest to jed-
nak porada jako taka, gdy¿ student nie rozstrzyga w tym momencie ¿adnego
problemu prawnego, a jedynie t‡umaczy zagadnienie, czy te¿ przedstawia pro-
blemy wynikaj„ce ze stosowania prawa.

4. Pomoc pozamerytoryczna

Poza pomoc„ merytoryczn„, zwi„zan„ z analiz„ stanu prawnego, poradnie
udzielaj„ tak¿e pomocy pozamerytorycznej, jak np. informacji o kontaktach
(adresach, telefonach) do organizacji spo‡ecznych lub charytatywnych udzie-
laj„cych pomocy prawnej, stowarzyszeæ ofiar przestŒpstw itp. Ponadto pomoc
mo¿e polegaæ np. na wrŒczaniu powszechnie dostŒpnych w siedzibach s„dów
formularzy pozwów czy wzorów pism procesowych, jakie klient mo¿e wy-
pe‡niæ samodzielnie. Inn„ z form mo¿e byæ tak¿e odpowied� na pytania o tre�æ
prawa, wówczas studenci mog„ udzieliæ informacji o adresie publikacyjnym
aktu prawnego oraz miejscu, gdzie bŒdzie on powszechnie dostŒpny (np. bi-
bliotece lub czytelni).

D. System zbierania informacji o klientach oraz zasady
ochrony danych osobowych klientów w poradni

Celina Nowak (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego)

C. Nowak
Idealny system zbierania informacji o klientach w uniwersyteckiej poradni

prawnej, jak zreszt„ w ka¿dej innej organizacji, powinien odpowiadaæ dwóm
zasadniczym potrzebom � z jednej strony powinien byæ u¿yteczny i odpowied-
ni dla osób w niej pracuj„cych, a z drugiej powinien chroniæ prawa klientów.
Ka¿da poradnia musi we w‡asnym zakresie okre�liæ swoje potrzeby i stosownie
do nich opracowaæ system zbierania informacji o klientach. Niemniej jednak
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mo¿na zaproponowaæ kilka podpowiedzi, które mog„ s‡u¿yæ pomoc„ w pracy
poradni.

Zasadniczym przykazaniem, które powinno przy�wiecaæ osobom i podmio-
tom zbieraj„cym wszelkie informacje od klientów, w tym dane osobowe, jest
umiarkowanie. Nie zbierajmy wiŒcej informacji ni¿ potrzeba, nie to jest bo-
wiem celem naszej pracy.

Po drugie, w swej dzia‡alno�ci poradnia powinna byæ uporz„dkowana,
zw‡aszcza zbieranie danych powinno byæ poddane bardzo powa¿nym rygorom.

Po trzecie, nie nale¿y siŒ ‡udziæ, ¿e wybrany przez dan„ poradniŒ sposób
zbierania informacji bŒdzie idealny, wystarczy, ¿e bŒdzie dobry na jej potrzeby.

1. Teczka klienta a zasady ochrony danych osobowych

Podstawowym elementem systemu zbierania informacji o klientach jest
teczka klienta, w której bŒd„ zbierane dokumenty dotycz„ce jego sprawy1. Po-
jŒcie teczki jest przy tym umowne, wystarczy bowiem obwoluta z dokumenta-
mi, przegródka itp. W ka¿dym razie dokumenty dotycz„ce danego klienta po-
winny byæ zgromadzone w jedynym miejscu, a teczka � opatrzona przynaj-
mniej numerem � mo¿e te¿ na niej widnieæ nazwisko klienta. Ka¿da teczka
powinna zawieraæ pewne sta‡e dzia‡y, u‡atwiaj„ce pracŒ nad spraw„ studentom
obecnie i w przysz‡o�ci. Celem uporz„dkowania struktury teczki danego klienta
jest równie¿ usprawnienie kontroli postŒpów w pracy nad spraw„, wykonywa-
nej przez osobŒ nadzoruj„c„ studentów.

Teczka dzieli siŒ na czŒ�æ wstŒpn„ i czŒ�æ merytoryczn„. CzŒ�æ wstŒpna
teczki ma zawieraæ formularze, które klient musi podpisaæ, by móc skorzystaæ
z pomocy prawnej oferowanej przez poradniŒ2. Formularze te dotycz„:

1) danych osobowych klienta,
2) zrzeczenia siŒ odpowiedzialno�ci przez poradniŒ,
3) charakteru edukacyjnego pracy studentów w poradni.

Oprócz formularzy w teczce powinien znale�æ siŒ raport z pracy studentów,
dokumentuj„cy czynno�ci, jakie wykonywali w zwi„zku z dan„ spraw„.

CzŒ�æ merytoryczna zawiera dokumenty dotycz„ce problemu prawnego,
z którym klient przyszed‡ do poradni. BŒd„ to najczŒ�ciej fotokopie przyniesio-
nych przez niego orygina‡ów najwa¿niejszych dokumentów w sprawie, notatki
z wywiadu z klientem sporz„dzone przez studentów oraz przygotowana przez
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nich opinia prawna wraz z pismami procesowymi przekazanymi klientowi, je�li
taka by‡a potrzeba.

2. Poradnia prawna a ustawa o ochronie danych osobowych

Praca w uniwersyteckiej poradni prawnej nieuchronnie wi„¿e siŒ z pobiera-
niem od klientów danych osobowych. Konieczne jest zatem po�wiŒcenie temu
zagadnieniu nieco uwagi. Przede wszystkim nale¿y przywo‡aæ kilka kluczo-
wych pojŒæ u¿ywanych w ustawie z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych1.

Celem ustawy, w my�l art. 2 ust. 1, jest okre�lenie zasad postŒpowania przy
przetwarzaniu danych osobowych oraz praw osób fizycznych, których dane
osobowe s„ lub mog„ byæ przetwarzane w zbiorach danych. Zakres stosowania
ustawy w interesuj„cym poradniŒ prawn„ aspekcie uregulowany jest w art. 3
ust. 2 pkt 2 w nastŒpuj„cy sposób: �UstawŒ stosuje siŒ równie¿ do osób fizycz-
nych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebŒd„cych osobami praw-
nymi, je¿eli przetwarzaj„ dane w zwi„zku z dzia‡alno�ci„ zarobkow„, zawo-
dow„ lub dla realizacji celów statutowych�.

Stosownie do art. 6 OchrDanychU, za dane osobowe uwa¿a siŒ wszelkie in-
formacje dotycz„ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej, przy czym osob„ mo¿liw„ do zidentyfikowania jest osoba, której to-
¿samo�æ mo¿na okre�liæ bezpo�rednio lub po�rednio, w szczególno�ci przez
powo‡anie siŒ na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych
czynników okre�laj„cych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umys‡owe, ekono-
miczne, kulturowe lub spo‡eczne. Informacji nie uwa¿a siŒ za umo¿liwiaj„c„
okre�lenie to¿samo�ci osoby, je¿eli wymaga‡oby to nadmiernych kosztów, cza-
su lub dzia‡aæ.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 OchrDanychU, za przetwarzanie danych uznaje siŒ ja-
kiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostŒpnianie i usu-
wanie, a zw‡aszcza te, które wykonuje siŒ w systemach informatycznych, za�
zgodnie z art. 7 pkt 1 zbiorem danych jest ka¿dy posiadaj„cy strukturŒ zestaw
danych o charakterze osobowym, dostŒpnych wed‡ug okre�lonych kryteriów,
niezale¿nie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony, czy podzielony funkcjo-
nalnie. Wreszcie w my�l art. 7 pkt 5 OchrDanychU, pojŒcie zgody obejmuje
o�wiadczenie woli, którego tre�ci„ jest zgoda na przetwarzanie danych osobo-
wych tego, kto sk‡ada o�wiadczenie, przy czym zgoda nie mo¿e byæ domnie-
mana lub dorozumiana z o�wiadczenia woli o innej tre�ci.
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Opieraj„c siŒ na powy¿szych definicjach, mo¿na stwierdziæ, ¿e dzia‡alno�æ
uniwersyteckiej poradni prawnej jest objŒta ustaw„, albowiem poradnia stano-
wi podmiot opisany w art. 3 ust. 2 pkt 2 (jest albo osob„ prawn„, albo jednostk„
organizacyjn„ niebŒd„c„ osobow„ prawn„, która przetwarza dane dla realizacji
celów statutowych), a tak¿e przetwarza dane, bowiem wykonuje na nich opera-
cje opisane w art. 7 pkt 2 OchrDanychU.

Oznacza to, ¿e na klinice spoczywaj„ obowi„zki wynikaj„ce z ustawy.
Przede wszystkim przetwarzanie danych musi opieraæ siŒ na jednej z piŒciu
przes‡anek wymienionych w art. 23 ust. 1 OchrDanychU. Do pracy poradni
mog„ stosowaæ siŒ, jak siŒ wydaje, przes‡anki z pkt. 1 � przetwarzanie danych
odbywa siŒ, pod warunkiem ¿e osoba, której one dotycz„, wyrazi na to zgodŒ,
chyba ¿e chodzi o usuniŒcie dotycz„cych jej danych, oraz z pkt. 5 � przetwarza-
nie danych jest niezbŒdne dla wype‡nienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a prze-
twarzanie nie narusza praw i wolno�ci osoby, której dane dotycz„. Przes‡anka
pierwsza bŒdzie spe‡niona, je�li poradnia pobiera od klientów zgodŒ na prze-
twarzanie danych i nie jest to, stosownie do art. 7 pkt 5, zgoda dorozumiana lub
domniemana z o�wiadczenia woli o innej tre�ci. Zatem o�wiadczenie klienta
o przyjŒciu do wiadomo�ci warunków udzielania mu porad prawnych przez po-
radniŒ nie mo¿e byæ uto¿samiane z jego zgod„ na przetwarzanie przez poradniŒ
jego danych osobowych i jest niewystarczaj„ce do wype‡nienia wymogów usta-
wowych. Ustawa wymaga, aby zgoda by‡a wyra�na, choæ nie wymaga przy
tym osobnego dokumentu, zgoda na przetwarzanie mo¿e wiŒc byæ wyra¿ona
przyk‡adowo na formularzu, na którym klient podaje swoje dane (patrz ramka).
Przes‡anka druga zostanie przez poradniŒ spe‡niona, je�li uznamy, ¿e przetwa-
rzanie danych jest niezbŒdne dla wype‡niania jej prawnie usprawiedliwionych
celów.

Formularz zgody

Tekst zgody, jak„ wyra¿a klient korzystaj„cy z pomocy uniwersyteckiej
poradni prawnej w Krakowie, wygl„da nastŒpuj„co:

Niniejszym wyra¿am zgodŒ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uni-
wersyteck„ PoradniŒ Prawn„ UJ, w tym danych ujawniaj„cych pochodzenie rasowe b„d�
etniczne, pogl„dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿no�æ wy-
znaniow„, partyjn„ lub zwi„zkow„, jak równie¿ danych o stanie zdrowia, kodzie gene-
tycznym, na‡ogach lub ¿yciu seksualnym, w celach zwi„zanych z udzielan„ mi przez stu-
dentów pracuj„cych w poradni pomoc„ prawn„, jak równie¿ w celach zwi„zanych z edu-
kacj„ studentów.

............................ podpis klienta
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O�wiadczam, ¿e zosta‡em poinformowany, i¿:
z‡o¿enie powy¿szego o�wiadczenia jest dobrowolne;
administratorem bazy danych jest Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ z siedzib„ w Kra-
kowie, przy ul. Olszewskiego 2 pok. 100;
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) mam prawo dostŒpu do tre�ci swoich danych oraz do
ich poprawiania;
moje dane osobowe nie bŒd„ poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami
okre�lonymi w tre�ci o�wiadczenia (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy);
oraz ¿e moje dane nie bŒd„ udostŒpniane innym podmiotom.

............................ podpis klienta

Je�li przetwarzanie danych w poradni bŒdzie oparte na pobieraniu od osoby
zainteresowanej jej danych osobowych, trzeba wype‡niæ warunki z art. 24
OchrDanychU, mianowicie poinformowaæ tŒ osobŒ o adresie siedziby i pe‡nej
nazwie poradni, celu zbierania danych, a w szczególno�ci o znanych poradni
w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach
odbiorców danych (je�li takowych w ogóle siŒ przewiduje � ten wymóg nie
wydaje siŒ mieæ zastosowania do pracy poradni, niemniej jednak trzeba pamiŒ-
taæ, ¿e niektórzy sponsorzy mog„ ¿„daæ podawania nie tylko zbiorczych da-
nych statystycznych, ale imiennych list klientów), prawie dostŒpu do tre�ci
swoich danych oraz ich poprawiania, a tak¿e dobrowolno�ci podania danych.

W ka¿dym jednak przypadku, bez wzglŒdu na przes‡ankŒ przetwarzania da-
nych, poradnia powinna wype‡niæ wymogi z art. 26 OchrDanychU, przede
wszystkim do‡o¿yæ szczególnej staranno�ci w celu ochrony interesów osób,
których dane dotycz„, a zw‡aszcza zapewniæ, aby dane te by‡y przetwarzane
zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie-
poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, chyba ¿e to
dalsze przetwarzanie nie narusza praw i wolno�ci osoby, której dane dotycz„,
oraz nastŒpuje w celach badaæ naukowych, dydaktycznych, historycznych lub
statystycznych z zachowaniem przepisów art. 23 i 25 OchrDanychU. Dodat-
kowo poradnia musi czuwaæ, by pobrane dane by‡y merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s„ przetwarzane, oraz przechowy-
wane w postaci umo¿liwiaj„cej identyfikacjŒ osób, których dotycz„, nie d‡u¿ej
ni¿ jest to niezbŒdne do osi„gniŒcia celu przetwarzania.

Ponadto poradnia jako administrator danych powinna wype‡niæ wymogi
z rozdz. 5 OchrDanychU pt. �Zabezpieczenie danych osobowych�, w szczegól-
no�ci wymogi organizacyjne i techniczne w sytuacji informatycznego przetwa-
rzania danych. Minimalny standard ochrony powinien w tym przypadku obej-
mowaæ kilka wytycznych. Teczki nale¿y chroniæ przed osobami postronnymi,
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jak równie¿ studentami nieprowadz„cymi danej sprawy. Najlepiej przechowy-
waæ je w zamkniŒtej szafie, schowku, szufladzie, do której klucz ma jedna oso-
ba (np. sekretarka, je�li pracuje w poradni) lub kilka osób. Student chc„cy do-
staæ siŒ do teczki swego klienta w takiej sytuacji musi ka¿dorazowo prosiæ osobŒ
dysponuj„c„ kluczem o udostŒpnienie go, co stanowi kontrolŒ nad przep‡ywem
informacji o kliencie1.

3. Dane wra¿liwe

Zasadniczym problemem wi„¿„cym siŒ z dzia‡alno�ci„ poradni w kontek-
�cie ustawy o ochronie danych osobowych jest przetwarzanie tzw. danych
wra¿liwych, to jest ujawniaj„cych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl„dy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿no�æ wyznaniow„,
partyjn„ lub zwi„zkow„, jak równie¿ danych o stanie zdrowia, kodzie genetycz-
nym, na‡ogach lub ¿yciu seksualnym oraz danych dotycz„cych skazaæ, orze-
czeæ o ukaraniu i mandatach karnych, a tak¿e innych orzeczeæ wydanych w po-
stŒpowaniu s„dowym lub administracyjnym. Poradnia przetwarza zw‡aszcza
dane dotycz„ce skazaæ i innych orzeczeæ wydanych w postŒpowaniu s„dowym
lub administracyjnym, ale i dane wra¿liwe innego typu, szczególnie w odnie-
sieniu do klientów-cudzoziemców, staraj„cych siŒ o przyznanie w Polsce statu-
su uchod�cy. Zgodnie z art. 27 OchrDanychU, przetwarzanie takich danych
mo¿na prowadziæ na podstawie jednej z enumeratywnie wyliczonych prze-
s‡anek. Specyfika pracy poradni prawnej powoduje, ¿e w zasadzie mo¿na tu za-
stosowaæ jedynie przes‡ankŒ pisemnej zgody osoby, której dane dotycz„. Ozna-
cza to konieczno�æ pobierania pisemnej zgody od klienta na przetwarzanie da-
nych wra¿liwych, co najlepiej po‡„czyæ ze zgod„ na przetwarzanie danych
osobowych w ogólno�ci. Nale¿y jednak bezwarunkowo zaznaczyæ na formula-
rzu podpisywanym przez klienta, ¿e dane, jakie podaje, nale¿„ do kategorii da-
nych chronionych szczególnie, tak aby wyra¿a‡ zgodŒ na przetwarzanie �wia-
domy ich zwiŒkszonego znaczenia.
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Nale¿y w tym miejscu stwierdziæ, ¿e klient mo¿e, rzecz jasna, odmówiæ wy-
ra¿enia zgody na przetwarzanie danych. Wówczas, jak siŒ wydaje, nale¿a‡oby
mu odmówiæ udzielenia pomocy, chyba ¿e odmawia on podania danych wra¿li-
wych, a do udzielenia mu porady prawnej tego typu informacje nie s„ niezbŒdne.

4. Podsumowanie

Opisane powy¿ej zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klien-
tów uniwersyteckiej poradni prawnej sk‡adaj„ siŒ na polecany standard mini-
malny, dotycz„ jednak przetwarzania danych osobowych, które nie ma znamion
przetwarzania w zbiorze, czyli w zestawie o okre�lonej strukturze.

Aby wyja�niæ to zagadnienie, przywo‡ano przyk‡ad Kliniki Prawa Uniwer-
sytetu Warszawskiego. SiŒgniŒto do cytowanej wy¿ej definicji zbioru danych
w po‡„czeniu z definicj„ danych osobowych. Zgodnie z ustaw„, nie stanowi
przetwarzania w zbiorze zbieranie i tworzenie listy danych, które nie umo¿li-
wiaj„ okre�lenia to¿samo�ci danej osoby bez nadmiernych nak‡adów kosztów,
czasu lub dzia‡aæ. Je�li zatem, przyk‡adowo, wpiszemy na listŒ Jana Kowal-
skiego z podaniem przy nazwisku nazwy miejscowo�ci (Warszawa), choæ to nie
jest konieczne, oraz numeru sprawy, lista taka nie bŒdzie list„ danych osobo-
wych ze wzglŒdu na fakt, ¿e Janów Kowalskich w Warszawie mieszka wielu,
a numer sprawy nie umo¿liwia sam w sobie ‡atwego dotarcia do dalszych infor-
macji o kliencie i okre�lenia jego to¿samo�ci w sposób pewny. Owszem, teczka
klienta zawiera jego dane osobowe, z tym ¿e dotarcie do nich bez numeru spra-
wy nie jest proste, w sytuacji gdy teczki s„, podobnie jak w Klinice Prawa UW,
uszeregowane numerycznie (chronologicznie), a nie alfabetycznie. Spis na-
zwisk klientów, prowadzony wed‡ug kolejno�ci ich wizyt, funkcjonuje przy
tym tylko na wypadek, gdyby klient zapomnia‡ numeru swojej sprawy, którym
pos‡uguj„ siŒ w kontaktach z nim studenci i którym on ma siŒ pos‡ugiwaæ
w kontaktach z poradni„.

Ka¿da poradnia mo¿e, rzecz jasna, ustanowiæ na swoje potrzeby wy¿szy
standard ochrony przetwarzanych przez ni„ danych osobowych, w szczególno-
�ci prowadziæ zbiór danych i go zarejestrowaæ. Nie jest to jednak niezbŒdne.
Nale¿y tu przypomnieæ, ¿e standard Fundacji Uniwersyteckich Poradni Praw-
nych Nr 4 stanowi, i¿ poradnia zapewnia niezbŒdn„ poufno�æ w ramach �wiad-
czonych us‡ug. Oznacza to, ¿e na ka¿dym kroku nale¿y przestrzegaæ przede
wszystkim obowi„zku chronienia danych, pocz„wszy od nieujawniania danych
osobowych klientów na seminariach po zagadnienia tak powa¿ne, jak zabezpie-
czenie techniczne i organizacyjne danych zbieranych przez poradniŒ.
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E. UmiejŒtno�ci psychologiczne w pracy w klinice prawa

dr Ma‡gorzata Szeroczyæska (Uniwersytet Warszawski)
M. Szeroczyæska

1. Po co nam dobry kontakt z klientem?

UmiejŒtno�æ rozmawiania jest jedn„ z najwa¿niejszych i najbardziej po-
trzebnych umiejŒtno�ci w naszym ¿yciu. Nigdy jednak w procesie edukacyjnym
tak naprawdŒ siŒ jej nie uczymy. Zak‡ada siŒ bowiem, ¿e odk„d nauczyli�my
siŒ mówiæ, nabyli�my zdolno�æ komunikacji miŒdzyludzkiej, zdolno�æ porozu-
miewania siŒ � przekazywania i przyjmowania informacji. Niestety, do�wiad-
czenie ¿yciowe wskazuje, ¿e powy¿sze za‡o¿enie jest b‡Œdne. Bardzo czŒsto
dwoje ludzi mówi do siebie wzajemnie, a jednak nie porozumiewa siŒ � nie ro-
zumie siŒ, nie s‡ucha lub robi to wybiórczo, dopasowuj„c do w‡asnych potrzeb
s‡owa i intencje drugiej strony.

Jako prawnicy (przyszli prawnicy) wielokrotnie w naszej pracy spotykamy
siŒ z efektami, i to tymi najbardziej negatywnymi, braku porozumienia � gdy
dochodzi do konfliktu miŒdzy stronami, do rozpadu ma‡¿eæstwa czy do sporów
rodzinnych, które koæcz„ siŒ na sali s„dowej.

Wykonywanie zawodu prawnika wymaga zdobycia umiejŒtno�ci z zakresu
komunikacji interpersonalnej. Aby byæ w stanie rozwi„zaæ problem prawny,
musimy prawid‡owo ustaliæ fakty, zadawaæ w sposób precyzyjny, aczkolwiek
neutralny, czŒsto bardzo delikatne pytania. Zadawanie pytaæ jednak nie wystar-
cza, musimy jeszcze zrozumieæ odpowiedzi naszych klientów, co � wbrew
pozorom � nie zawsze jest oczywiste. Kiedy ju¿ mamy sprecyzowany stan fak-
tyczny, stajemy przed problemem dowiedzenia siŒ, jakie s„ oczekiwania i po-
trzeby naszego klienta. Nie ka¿dy bowiem nasz pomys‡ na rozwi„zanie ¿y-
ciowych problemów klienta odpowiada jego wizji wyj�cia z tych trudno�ci. Na
koniec naszej wspó‡pracy czeka nas jeszcze jedno wyzwanie � w taki sposób
udzieliæ porady prawnej, ¿eby klient j„ zrozumia‡, zapamiŒta‡, zaakceptowa‡
i umia‡ wcieliæ w ¿ycie.

Ponadto powinni�my dbaæ jeszcze o takie detale, jak d‡ugo�æ rozmowy oraz
o emocje swoje i klienta czy w ogóle o przyjazn„ atmosferŒ rozmowy. Nie ule-
ga bowiem w„tpliwo�ci, ¿e zbyt d‡ugie rozmowy z klientami staj„ siŒ niekon-
struktywne i marnuj„ tylko nasz i ich czas. Tak¿e rozmawianie z osob„ zbyt
wzburzon„ � bŒd„c„ w traumie, rozpaczy, w�ciek‡o�ci, rozpaczliwie p‡acz„c„
czy zachowuj„c„ siŒ agresywnie � jest pozbawione sensu, gdy¿ nie jest ona
w stanie ani przekazaæ spójnych, racjonalnych informacji, ani te¿ przyj„æ ich od
rozmówcy. Oczywi�cie wyst„pienie silnych reakcji emocjonalnych po stronie

M. Szeroczyæska

E. UmiejŒtno�ci psychologiczne w pracy w klinice prawa 151



klienta nie �wiadczy od razu o tym, ¿e kontakt z nim siŒ nam popsu‡. Historie
opowiadane przez klientów bŒd„ w sposób naturalny czŒsto rodzi‡y u nich
gwa‡towne uczucia. Wa¿ne, aby�my umieli sobie z nimi poradziæ, nie zaostrza-
j„c atmosfery.

Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e utrzymywanie dobrego kontaktu z klien-
tem dzia‡a wy‡„cznie na nasz„ korzy�æ. Klient, który czuje siŒ wa¿ny i który
wie, ¿e jest s‡uchany, bŒdzie z wiŒksz„ ‡atwo�ci„ i szczero�ci„ mówi‡ nam
o swoich problemach. £atwiej te¿ zaakceptuje trudn„ dla niego poradŒ czy
wrŒcz jej odmowŒ, a tak¿e informacjŒ, ¿e w jego sprawie nic siŒ nie da zrobiæ.
Ponadto � co z marketingowego punktu widzenia jest bardzo istotne � tylko
klient, o którego zadbamy zarówno merytorycznie, jak i psychologicznie, wróci
do nas z innymi problemami czy poleci nas znajomym.

ZajŒcia w klinice prawa maj„ s‡u¿yæ m.in. w‡a�nie wyrobieniu umiejŒtno�ci
dobrej komunikacji w�ród studentów prawa � przysz‡ych prawników-prakty-
ków. Techniki tworzenia dobrego kontaktu z klientem s„ szczególnie wa¿nym
narzŒdziem w czasie pracy w uniwersyteckiej poradni prawnej ze wzglŒdu na
specyfikŒ tego typu doradztwa. Przede wszystkim naturalne jest, ¿e odczuwasz
dyskomfort psychiczny wynikaj„cy ze �wiadomo�ci, ¿e poziom Twojej wiedzy
prawnej, w szczególno�ci dotycz„cy praktycznego stosowania prawa, mo¿e
okazaæ siŒ w konfrontacji z problemem klienta niewystarczaj„cy. Utrzymywa-
nie dobrego kontaktu z klientem da Ci poczucie bezpieczeæstwa w rozmowie
pomimo tych braków, a klientowi pozwoli je zaakceptowaæ � gdy¿ wie, ¿e
do‡o¿ysz nale¿ytej staranno�ci, aby jego problem rozwi„zaæ, nawet je�li musi
na to rozwi„zanie poczekaæ. Zreszt„ ju¿ same formalne zasady dzia‡ania porad-
ni, zgodnie z którymi nie wolno Ci udzieliæ natychmiastowej porady nawet
w drobnej sprawie, sk‡aniaj„ do stosowania technik komunikacyjnych � w szcze-
gólno�ci zachowaæ asertywnych � jako obrony przed manipulacj„ i naciskami
ze strony niecierpliwego lub niewyrozumia‡ego klienta. Tak¿e grupa osób, któ-
ra korzysta z porad poradni, raczej utrudnia, ni¿ u‡atwia porozumiewanie siŒ,
gdy¿ z regu‡y � wobec obowi„zuj„cego w poradni statusu maj„tkowego � s„ to
osoby ubogie, czasami wrŒcz pozbawione jakichkolwiek �rodków do ¿ycia,
przewa¿nie o niskim poziomie wykszta‡cenia. Znaczny odsetek tych osób cier-
pi na zaburzenia psychiczne lub jest pod wp‡ywem bardzo silnego stresu (np.
zwi„zanego z przemoc„ w rodzinie). CzŒsto poradnia jest kolejnym miejscem,
w którym szukaj„ pomocy prawnej � w poprzednich o�rodkach albo odmówio-
no im wsparcia, albo nie rozwi„zano ich problemów. Nie nale¿y równie¿ za-
pominaæ o specyficznych klientach klinik uchod�czych � obcokrajowcach,
z którymi porozumienie mog„ utrudniaæ z jednej strony problemy jŒzykowe,
a z drugiej � ró¿nice w komunikacji miŒdzykulturowej. Co wiŒcej, wielokrotnie
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z prawnego punktu widzenia problemów klientów klinicznych nie da siŒ roz-
wi„zaæ (poniewa¿ np. nie przys‡uguj„ im ¿adne roszczenia prawne albo po pro-
stu up‡ynŒ‡y ju¿ terminy procesowe) i trzeba im to, niestety, u�wiadomiæ.
Przedstawione w tym rozdziale narzŒdzia mog„ pomóc Ci w poradzeniu sobie
z takimi trudnymi sytuacjami.

Z powy¿szych wzglŒdów prezentowane tutaj techniki komunikacji bŒd„ od-
nosi‡y siŒ bezpo�rednio do specyfiki pracy w poradni prawnej. Zajmiemy siŒ
najpierw zasadami budowania przyjaznej przestrzeni rozmowy oraz optymal-
nego wizerunku w‡asnego, maj„c na uwadze stereotypowe podej�cie klientów
do �wizyty u prawnika�. Omówimy poszczególne b‡Œdy spostrzegania, w tym
stereotypizacjŒ, b‡Œdy atrybucji oraz zjawisko pierwszego wra¿enia. NastŒpnie
zaprezentujemy poszczególne techniki konstruowania i prowadzenia wywiadu,
przede wszystkim w aspekcie komunikacji werbalnej. Na koæcu przejdziemy
do zasad przekazywania informacji, w szczególno�ci informacji trudnych, oraz
odmawiania.

2. Schemat �wizyta u prawnika� � czyli o tym, jak ludzie
postrzegaj„ �wiat

Ka¿dy z nas ma w g‡owie do�æ precyzyjne wyobra¿enie, jak powinna
wygl„daæ wizyta u prawnika. Generalizuj„c, wizja ta przedstawia siŒ mniej
wiŒcej nastŒpuj„co: rozmowa odbywa siŒ w bogato urz„dzonym gabinecie,
pe‡nym kodeksów i ksi„¿ek prawniczych. Za olbrzymim biurkiem � pozwa-
laj„cym na zachowanie dystansu i zaznaczenie autorytetu � siedzi elegancko
ubrany, wszechwiedz„cy prawnik (adwokat, notariusz, radca prawny), który
posiad‡ ca‡„ wiedzŒ zawart„ w tych wszystkich kodeksach i ksi„¿kach, dziŒki
czemu jest w stanie natychmiast odpowiedzieæ na ka¿de, nawet najbardziej
szczegó‡owe i skomplikowane pytanie, znale�æ �kruczki� prawne czy od rŒki
sporz„dziæ jakiekolwiek pismo s„dowe. Po drugiej stronie biurka znajduje siŒ
petent, który pragnie zaczerpn„æ z owej skarbnicy profesjonalizmu � czyli uzy-
skaæ poprawn„ i kompetentn„ poradŒ prawn„ pozwalaj„c„ mu wygraæ proces,
pokonaæ przeciwnika, zrealizowaæ swoje ¿„dania, i to wszystko jak najmniej-
szym kosztem. Ów petent o�miela siŒ zajmowaæ czas prawnika, gdy¿ za niego
p‡aci, jednak to prawnik dyktuje warunki kontaktu � ustala cenŒ, czas trwania
rozmowy, sposób rozwi„zania jego ¿yciowego problemu. To on podejmuje de-
cyzjŒ, czy i jak dalece udzieli swojej wiedzy, chocia¿by manipuluj„c stopniem
niezrozumia‡o�ci jŒzyka prawniczego.
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Zastanów siŒ, jak„ Ty masz wizjŒ wizyty u prawnika. Wybierz zawód
prawniczy, z którym nigdy nie mia‡e� kontaktu (notariusza, komornika, pro-
kuratora itp.). Wyobra� sobie, jak wygl„da pomieszczenie, w którym on pra-
cuje, jak siŒ ta osoba ubiera, zachowuje, mówi, jakie ma cechy charakteru.
Spróbuj wyobraziæ sobie siebie w roli klienta. NastŒpnie zweryfikuj w‡asn„
wizjŒ � przejd� siŒ do kancelarii notarialnej, komorniczej czy prokuratury
i sprawd�, jak bardzo siŒ pomyli‡e�.

Sk„d siŒ bierze taka wizja? Otó¿ cz‡owiek nie jest w stanie przetworzyæ
i zapamiŒtaæ zbyt du¿ej liczby informacji naraz. Poniewa¿ ilo�æ bod�ców, która
do nas dociera w ka¿dej chwili, jest przeogromna, stosujemy specjalne filtry
pozwalaj„ce na ich selekcjŒ. Przyjmuje siŒ, ¿e jednocze�nie jeste�my w stanie
zapamiŒtaæ oko‡o siedmiu informacji (plus minus dwie). fleby wiŒc zrozumieæ
�wiat, w tym stosunki spo‡eczne, oraz uczyniæ go bardziej przewidywalnym, na
podstawie tych kilku danych, tworzymy sobie uproszczone schematy, które na-
stŒpnie zapamiŒtujemy i odtwarzamy w ponownym kontakcie z tym samym bo-
d�cem. Schematy te dotycz„ grup spo‡ecznych (szczególnie grup nam obcych),
przedmiotów, idei, zachowaæ. Proces ten nazywa siŒ kategoryzacj„. Zgodnie
z nim klasyfikujemy obiekty podobne i zak‡adamy, ¿e je�li maj„ one jedn„ ce-
chŒ wspóln„ (choæby t„ cech„ by‡a nawet tylko zbie¿no�æ w czasie lub prze-
strzeni), to bŒd„ one podobne tak¿e pod wzglŒdem innych w‡a�ciwo�ci. Nieste-
ty, sk‡onno�æ ludzkiego umys‡u do kategoryzowania jest powszechna i niezale-
¿na od uczenia siŒ, a kryteria kategoryzacji wcale nie musz„ byæ racjonalne (np.
wszyscy wiemy, jakie s„ blondynki!).

Zastanów siŒ, co my�lisz o lekarzach, psychoterapeutach, policjantach,
dziennikarzach, urzŒdnikach itp. Zabaw siŒ z przyjacielem: wybierzcie do-
wolny zawód (w równym stopniu wam obcy/znany) i oddzielnie opiszcie,
jak przebiega‡aby Wasza zawodowa rozmowa z przedstawicielem tego za-
wodu (np. reklamacja w telekomunikacji, rozmowa z anestezjologiem przed
operacj„, seans u psychoanalityka itp.). Skupcie siŒ zarówno na cechach tej
osoby, zakresie jej wiedzy, jej i Waszym zachowaniu, jak i na Waszych emo-
cjach w czasie kontaktu. Potem porównajcie swoje wyobra¿enia. Czy bardzo
siŒ ró¿ni„? � jak my�licie, dlaczego tak albo dlaczego nie?

W omawianym tutaj przypadku mamy do czynienia z funkcjonuj„c„ w spo-
‡eczeæstwie kategori„ �prawnik�. Je�li pierwszy kontakt danej osoby z prawni-
kiem bŒdzie wygl„da‡ zgodnie z powy¿szym opisem, to powstanie w niej taki
w‡a�nie schemat wizyty u prawnika oraz osoby samego prawnika, schemat, do
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którego bŒdzie siŒ stosowa‡a w przysz‡o�ci. Co wiŒcej, aby powsta‡ taki sche-
mat, wcale nie musimy mieæ osobistego do�wiadczenia kontaktu z prawnikiem
� tworzymy go na podstawie informacji otrzymanych od innych osób (np. plo-
tek od znajomych), obserwacji �wiata zewnŒtrznego (np. widoku marmuro-
wych tabliczek anonsuj„cych kancelarie notarialne czy adwokackie w najdro¿-
szych rejonach miasta) czy danych pochodz„cych ze �rodków masowego prze-
kazu (w szczególno�ci z filmów fabularnych). Im mniejsze jest do�wiadczenie
w‡asne, tym kategoryzacja jest silniejsza, gdy¿ osoba nigdy nie mia‡a szansy,
aby j„ sfalsyfikowaæ � spotkaæ prawnika, który by ten schemat obali‡.

Wybierz sobie przyjaciela lub kogo� z rodziny, kto nigdy nie by‡ w pol-
skim s„dzie i nie ma wiedzy prawniczej. Popro� go, aby opisa‡ Ci swoj„ wi-
zjŒ sali s„dowej � gdzie kto siedzi, jak przebiega rozprawa, w jaki sposób
przes‡uchuje siŒ �wiadków, jak sk‡adaj„ oni �lubowanie, jak kto jest ubrany.
Zastanów siŒ, czy opis jest adekwatny do polskich warunków, czy raczej do
amerykaæskich. Jak my�lisz, sk„d osoba czerpa‡a informacje?

Problem jednak polega równie¿ na tym, ¿e schemat wizyty u prawnika po-
siadaj„ nie tylko klienci, ale tak¿e prawnicy, a w szczególno�ci m‡odzi prawni-
cy czy studenci prawa. Jak ju¿ zauwa¿y‡e� na podstawie pierwszego æwiczenia
� te¿ masz wizjŒ, jak nale¿y siŒ jako prawnik zachowywaæ, jakie wra¿enie spra-
wiaæ, jak traktowaæ klientów i co o nich my�leæ. NajczŒ�ciej, zaczynaj„c wyko-
nywaæ zawód prawnika, automatycznie wchodzimy w ten schemat jak w wy-
uczon„ rolŒ, gdy¿ pozwala to nam z jednej strony zachowaæ poczucie przyna-
le¿no�ci do grupy (np. sŒdzia dba o porz„dek na sali s„dowej, ja jestem sŒdzi„,
wiŒc bŒdŒ krzycza‡ na oskar¿onego, który odzywa siŒ nie wtedy, gdy mu po-
zwalam), z drugiej natomiast strony � przestrzeganie tych konwenansów daje
nam poczucie bezpieczeæstwa, szczególnie gdy czujemy siŒ niepewnie meryto-
rycznie albo boimy siŒ kontaktu z drugim cz‡owiekiem czy grup„.

Sama przez pierwszy rok po studiach, gdy zaczŒ‡am prowadziæ zajŒcia na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z osobami nie-
wiele m‡odszymi ode mnie (a czŒsto nawet starszymi), kompletnie zmieni‡am
sposób ubierania siŒ � zaczŒ‡am chodziæ w garniturach oraz na ka¿dych zajŒ-
ciach robi‡am kolokwium, aby podkre�liæ w‡asny status i nie ujawniæ, ¿e bojŒ
siŒ studentów.

Przypomnij sobie sytuacjŒ z w‡asnego ¿ycia, gdy nagle zmieni‡e� pozy-
cjŒ spo‡eczn„ � odszed‡e� z grupy, do której do tej pory nale¿a‡e� (poszed‡e�
na studia, do pracy, zmieni‡e� kr„g przyjació‡ itp.), lub zaj„‡e� pozycjŒ wy¿-
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sz„ ni¿ ta grupa (zosta‡e� wybrany do samorz„du studentów, na radnego,
dru¿ynowego itp.). Jak zmieni‡o siŒ Twoje my�lenie o grupie, do której po-
przednio nale¿a‡e�, oraz Twoje zachowanie w stosunku do niej?

Takie my�lenie w kategoriach �my � oni� jest charakterystyczne dla cz‡o-
wieka, gdy¿ w ‡atwy sposób pozwala okre�liæ w‡asn„ to¿samo�æ (�jestem praw-
nikiem�), jak te¿ zaklasyfikowaæ innych ludzi do precyzyjnych i znanych grup
(swój albo obcy). Mamy wiŒc w g‡owie nie tylko wizjŒ, jak my powinni�my siŒ
zachowywaæ jako prawnicy, ale tak¿e w jaki sposób maj„ robiæ to klienci, cze-
go chc„, przychodz„c do nas, i jacy w ogóle s„. Powinni oni jasno przedstawiæ
swój problem, tak aby ‡atwo da‡ siŒ nazwaæ w jŒzyku prawniczym. Maj„ szcze-
gó‡owo odpowiadaæ na pytania, przedstawiaæ jedn„ spójn„ wersjŒ wydarzeæ,
zachowywaæ siŒ poprawnie � bez okazywania zbytnich emocji � oraz na koæcu
uznaæ s‡uszno�æ naszego rozwi„zania, gdy proponujemy im pozwanie praco-
dawcy, rozwód, z‡o¿enie zawiadomienia o pope‡nieniu przestŒpstwa przez
mŒ¿a itp.

Pójd� na kilka rozpraw cywilnych i karnych, na których bŒd„ przes‡uchi-
wani �wiadkowie (proponujŒ sprawy o sygnaturze sprzed kilku lat). Zwróæ
uwagŒ, w jaki sposób s„d przes‡uchuje �wiadków, na jakim poziomie szcze-
gó‡u, jak reaguje, gdy mówi„, ¿e nie pamiŒtaj„, albo gdy ich zeznania nie
zgadzaj„ siŒ z zeznaniami wcze�niejszymi. Na rozprawach cywilnych zwróæ
te¿ uwagŒ, w jaki sposób s„d domaga siŒ od powoda sprecyzowania ¿„daæ
pozwu.

Tego typu nastawienie sprawia, ¿e skupiamy siŒ na aspekcie merytorycz-
nym sprawy, staramy siŒ podkre�liæ nasz„ wiedzŒ i nasz autorytet, co prowadzi
do prób narzucenia klientom wybranych przez nas rozwi„zaæ prawnych, które
uwa¿amy za najlepsze i najskuteczniejsze w danej sytuacji, czŒsto bez wy-
s‡uchania do koæca ich historii czy rozpoznania prawdziwych potrzeb. Nato-
miast gdy danej sprawy nie da siŒ z prawnego punktu widzenia za‡atwiæ, odbie-
ramy to jako osobist„ pora¿kŒ i mamy tendencjŒ do szybkiego i ostrego zakoæ-
czenia kontaktu, który pog‡Œbia nasze poczucie bezradno�ci.

Identycznie reagujemy w przypadku jakiekolwiek odstŒpstwa od schematu
w zachowaniu klienta. Nasz„ niechŒæ powoduj„ z regu‡y klienci, którzy nie
maj„ ¿adnego problemu prawnego, ale przychodz„, aby siŒ wy¿aliæ (co we
wspó‡czesnej Polsce wci„¿ du¿o ‡atwiej zrobiæ przed prawnikiem ni¿ przed
psychologiem). Tacy klienci marnuj„ tylko nasz czas, wobec tego g‡ównym za-
daniem staje siŒ jak najszybsze pozbycie siŒ ich. Podobny stosunek mamy do
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klientów, z którymi rozmowa jest trudna � poniewa¿ nie wiedz„, jak opowie-
dzieæ swoj„ historiŒ, bo maj„ zaburzenia psychiczne, problemy z pamiŒci„, wy-
s‡awianiem siŒ itp. � wtedy zak‡adamy z góry, ¿e taki klient nie ma problemu
prawnego i ¿e ca‡a opowie�æ jest wytworem jego zaburzeæ, a wiŒc nale¿y go
wyprosiæ. Reagujemy wrŒcz agresj„ na klientów, którzy nie chc„ przyj„æ nasze-
go rozwi„zania, nie realizuj„ naszych poleceæ, a po jakim� czasie przychodz„
ponownie z tym samym problemem � mamy wtedy ochotŒ tylko im powie-
dzieæ: �A nie mówi‡em! Sam jeste� sobie winny!�. Najlepszym przyk‡adem ta-
kich klientów s„ kobiety-ofiary przemocy domowej � doprowadzenie takiej ko-
biety do rozwodu jest niezmiernie trudne, gdy¿ jej lŒk przed samotno�ci„
i odrzuceniem powoduje, ¿e woli ona wielokrotnie przebaczaæ znŒcaj„cemu siŒ
nad ni„ mŒ¿owi, gdy tylko zacznie jej obiecywaæ poprawŒ, co prowadzi do ko-
lejnych pogodzeæ, po których nastŒpuje nastŒpny atak agresji, wizyta u prawni-
ka, gro�ba rozwodu czy sprawy karnej, przeprosiny, pogodzenie i tak od
pocz„tku.

Zastanów siŒ, jakie osoby CiŒ denerwuj„, jakich zachowaæ lub cech oso-
bowo�ci nie lubisz. Jak reagujesz na kontakt z tak„ osob„ czy zachowaniem,
jakie emocje odczuwasz?

Niestety, sk‡onno�æ do przypisywania grupom obcym cech negatywnych,
a grupie w‡asnej cech pozytywnych jest zjawiskiem powszechnym. Przy czym
im grupa obca jest do nas mniej podobna, tym bardziej negatywne cechy jej
przypisujemy (np. st„d wywodzi siŒ te¿ nasza stereotypowa wizja �trudnych
klientów�). Co wiŒcej, grupy obce traktujemy jednorodnie, czyli zak‡adamy, ¿e
ich przedstawiciele nie ró¿ni„ siŒ zbytnio od siebie. Z kolei naszej grupie (np.
�my, prawnicy�) przypisujemy niepowtarzalno�æ i wiele innych pozytywnych
cech. Takie postrzeganie ludzi s‡u¿y dwóm celom � przede wszystkim uprasz-
czamy w ten sposób nasze otoczenie spo‡eczne (od razu bez zbytniego wysi‡ku
intelektualnego i marnowania czasu wiemy, co my�leæ i jak traktowaæ poje-
dyncz„ osobŒ nale¿„c„ do danej grupy) oraz podwy¿szamy w‡asn„ samoocenŒ
dziŒki przekonaniu, ¿e nale¿ymy do grupy wyj„tkowej w porównaniu z innymi
grupami, a wiŒc sami jeste�my wyj„tkowi. Problem polega jednak na tym, ¿e
wp‡yw stereotypowego postrzegania uniemo¿liwia prawdziwy kontakt z klien-
tem, zuba¿a percepcjŒ problemu oraz zrozumienie jego intencji i motywów.

Zasadniczym momentem, kiedy w naszej g‡owie pojawia siŒ przekonanie,
¿e wiemy, jaka jest dana osoba, co o niej my�limy i jakiego zachowania po niej
mo¿emy oczekiwaæ, jest pierwsza informacja, któr„ dostaniemy na jej temat,
oraz nasza na ni„ reakcja, czyli pierwsze wra¿enie. T„ pierwsz„ informacj„
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mo¿e byæ kontakt � fizyczny lub nawet telefoniczny � albo jakie� dane przeka-
zane od innej osoby.

Przypomnij sobie, z jakim nastawieniem szed‡e� na egzamin do wy-
k‡adowcy, którego nie zna‡e�, ale o którym przyjaciel powiedzia‡ Ci, ¿e jest
surowy, humorzasty, nie lubi kobiet itp., albo przeciwnie � ¿e jest pob‡a¿li-
wy, preferuje niebieskie koszule czy spódniczki mini itp. Jak zmienia‡a siŒ
w zale¿no�ci od takiego nastawienia Twoja ocena danej osoby i interpretacja
jej zachowania?

Dlaczego wp‡yw pierwszego wra¿enia jest taki du¿y? Otó¿ pamiŒæ ludz-
ka równie¿ stosuje pewne filtry, aby zbyt nie obci„¿aæ naszego umys‡u. Najle-
piej zapamiŒtujemy pocz„tek i koniec danego zdarzenia, znacznie ‡atwiej umy-
ka nam jego �rodek. Mówi siŒ o tzw. efekcie pierwszeæstwa (zapamiŒtywanie
pocz„tku) i efekcie �wie¿o�ci (zapamiŒtywanie ostatnich elementów). Pierwsze
wra¿enie, które sprawi na nas dana osoba, jest silnie zapamiŒtywane w‡a�nie ze
wzglŒdu na dzia‡anie efektu pierwszeæstwa. Tym bardziej ¿e kontynuuj„c kon-
takt, mamy tendencjŒ do podtrzymywania tego wra¿enia i zniekszta‡cania in-
formacji niezgodnych z pocz„tkowymi. Wynika to z faktu, ¿e lubimy my�leæ
o sobie jako o osobach spójnych i konsekwentnych oraz w taki w‡a�nie sposób
spostrzegaæ i rozumieæ �wiat. Gdy informacje nie pasuj„ do naszych wyobra¿eæ
na dany temat lub gdy w tym samym momencie otrzymujemy informacje
sprzeczne (np. jednocze�nie od tej samej osoby dostajemy bod�ce pozytywne
i negatywne lub od osoby lubianej bodziec negatywny albo odwrotnie � od nie-
lubianej bodziec pozytywny), staramy siŒ ich nie zauwa¿aæ lub minimalizowaæ
ich znaczenie. Gdy jednak nie uda nam siŒ dokonaæ tego typu zabiegu, nasza
sytuacja poznawcza staje siŒ trudna do zniesienia. Przyk‡adem tego niezmiernie
trudnego konfliktu poznawczego s„ prze¿ycia dzieci ofiar przemocy domowej,
w szczególno�ci przemocy seksualnej. Do�wiadczaj„ one bowiem przemocy od
osób, które obdarzaj„ najwiŒkszym zaufaniem i mi‡o�ci„. Jednoczesne prze¿y-
wanie mi‡o�ci i nienawi�ci do tej samej osoby prowadzi czŒsto do zaburzeæ
osobowo�ci, a przynajmniej do silnych zniekszta‡ceæ percepcji rzeczywisto�ci.
Skrajnym efektem takich prze¿yæ mo¿e byæ wrŒcz powtarzanie w okresie do-
ros‡o�ci zachowaæ agresywnych, których by‡o siŒ ofiar„ jako dziecko (wed‡ug
zasady, ¿e bici ojcowie bij„ swoje dzieci).

Wyobra� sobie, ¿e jaka� osoba, któr„ bardzo lubisz, zrobi‡a Ci du¿„
krzywdŒ (np. rozbi‡a po¿yczony samochód, ukrad‡a pieni„dze itp.). NastŒp-
nie wyobra� sobie, ¿e tŒ sam„ rzecz zrobi‡a osoba, której nie znosisz. W jaki
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sposób t‡umaczysz zachowanie jednej, a w jaki sposób drugiej osoby? Jak
ró¿ni„ siŒ twoje uczucia do nich?

NarzŒdziem, które powszechnie wykorzystujemy w celu przywrócenia i za-
chowania spójno�ci naszego spostrzegania �wiata, jest m.in. efekt halo (aure-
oli). Polega on na tym, ¿e gdy jak„� osobŒ pod wzglŒdem jednej w‡a�ciwo�ci
oceniamy pozytywnie, to z regu‡y uogólniamy to dodatnie wra¿enie tak¿e na
inne jej cechy (efekt anielski). I odwrotnie � gdy kogo� oceniamy negatywnie
w jednym wymiarze, bŒdziemy mieæ tendencjŒ do ujemnej oceny tej osoby
w innych wymiarach (efekt diabelski). Przyk‡adowo, powszechnie wiadomo,
¿e ‡adnym w ¿yciu ‡atwiej. �£adno�æ� jest cech„ spo‡eczn„ warto�ciowan„ po-
zytywnie, dlatego te¿ tym osobom z regu‡y przypisujemy tak¿e takie cechy, jak
przyjacielsko�æ, uczynno�æ, dobroæ itp. Nie zawsze ju¿ jednak osobom ‡adnym
przypisujemy inteligencjŒ czy pracowito�æ. Wynika to z faktu funkcjonowania
do�æ silnych stereotypów �g‡upiej blondynki�, �amanta nieroba�. Trzeba pa-
miŒtaæ, ¿e efekt halo tworzy siŒ wokó‡ cechy dominuj„cej, przy czym to, który
atrybut danej osoby stanie siŒ dla nas wyznacznikiem dla umieszczenia jej
w danej dodatniej lub ujemnej kategorii, zale¿y tak od naszego do�wiadczenia
(hierarchii warto�ci nadawanych poszczególnym cechom), jak i od naszych po-
trzeb (inaczej bŒdziemy bowiem warto�ciowaæ cechy owej blondynki jako po-
tencjalnej partnerki na imprezŒ, a inaczej jako przysz‡ej doktorantki).

Niestety, efekt halo silnie dzia‡a ju¿ pod wp‡ywem pierwszego wra¿enia
i potem bardzo trudno go sfalsyfikowaæ, gdy¿ ka¿d„ kolejn„ informacjŒ na te-
mat danej osoby dopasowujemy do istniej„cego ju¿ stereotypu. S‡u¿„ nam do
tego b‡Œdy atrybucji, czyli fa‡szywe regu‡y wnioskowania na podstawie obser-
wowanych zjawisk o cechach osób oraz o przyczynach ich zachowania. Na
czym ten proces polega? Gdy poszukujemy przyczyny ludzkiego zachowania,
mamy dwie mo¿liwo�ci � albo przypisujemy j„ cechom osobowo�ci, umiejŒt-
no�ciom, potrzebom lub sta‡ym warto�ciom danej osoby (atrybucja dyspozy-
cyjna), albo czynnikom sytuacyjnym (atrybucja sytuacyjna). Manipulacja w na-
szym postrzeganiu tych przyczyn jest bardzo prosta i wygodna do zachowania
spójno�ci wizji danej osoby. Otó¿ je�li kto�, o kim mamy pozytywn„ opiniŒ,
zrobi co� dobrego, to stwierdzimy, ¿e uczyni‡ to, bo jest dobrym cz‡owiekiem
(np. zda‡ egzamin, bo jest m„dry; pomóg‡ mi, bo jest uczynny itp.). Je�li jednak
tŒ sam„ pozytywn„ czynno�æ wykona osoba, o której mamy z‡e zdanie, to z re-
gu‡y t‡umaczymy to czynnikami sytuacyjnymi, zewnŒtrznymi (np. zda‡ egza-
min, bo mia‡ szczŒ�cie; pomóg‡ mi, bo chce co� ode mnie uzyskaæ itp.). Za-
le¿no�æ ta dzia‡a oczywi�cie odwrotnie, gdy chodzi o zachowania negatywne
� o osobie lubianej powiemy, ¿e zmusi‡a j„ do tego sytuacja (np. obla‡ egzamin,
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bo wyk‡adowca siŒ na niego uwzi„‡; nie pomóg‡ mi, bo jest bardzo zajŒty itp.),
z kolei o osobie nielubianej � ¿e wynika‡o to z jej trwa‡ych i niezmiennych cech
ujemnych (np. obla‡ egzamin, bo jest g‡upi i w dodatku leniwy; nie pomóg‡ mi,
bo jest zadufanym w sobie egoist„ itp.).

Przypomnij sobie sytuacjŒ, gdy kto� zajecha‡ Ci drogŒ albo gdy kierow-
ca autobusu zamkn„‡ Ci drzwi przed nosem. Jakie s‡owa (atrybucje) przy-
chodzi‡y Ci wtedy do g‡owy? Dla wyja�nienia dodam, ¿e �baran�, �kretyn�,
�idiotka� itp. to s„ w‡a�nie atrybucje dyspozycyjne!

Podobny proces zachodzi zreszt„ w naszych g‡owach, gdy zastanawiamy
siŒ nad przyczynami w‡asnych pora¿ek i sukcesów oraz pora¿ek i sukcesów in-
nych. Statystycznie rzecz ujmuj„c, mamy wiŒksz„ tendencjŒ do t‡umaczenia
w‡asnych klŒsk czynnikami zewnŒtrznymi, a sukcesów � czynnikami dyspozy-
cyjnymi. Odwrotnie czynimy z pora¿kami i sukcesami innych � uda‡o im siŒ,
bo los tak chcia‡; nie uda‡o, bo s„ g‡upi. Tego typu reakcje s‡u¿„ przede wszyst-
kim zachowaniu pozytywnego wizerunku samego siebie, tak¿e w porównaniu
z innymi (oczywi�cie s„ osoby, które postrzegaj„ przyczyny i konsekwencje
dok‡adnie na odwrót, jednak¿e je�li taka strategia my�lenia dominuje, to �wiad-
czy ona o zaburzeniu osobowo�ci lub np. o depresji).

Co wiŒcej, mamy tendencjŒ do traktowania siebie jako punktu odniesienia
w stosunkach miŒdzyludzkich i z regu‡y uwa¿amy, i¿ jeste�my si‡„ sprawcz„
zachowaæ i emocji innych osób. Nie doceniamy uprzednich uwarunkowaæ sy-
tuacyjnych, które mog‡y spowodowaæ, ¿e dana osoba wchodzi w kontakt z na-
mi ju¿ w konkretnym nastroju (np. jest agresywna) lub jej do�wiadczenie ¿y-
ciowe sprawia, i¿ kieruje siŒ uprzedzeniami do grupy, do której nale¿ymy (np.
kobieta mo¿e byæ wrogo nastawiona do mŒ¿czyzn, je�li dozna‡a od tej p‡ci
przemocy). Zastanawiamy siŒ natomiast, co takiego zrobili�my, powiedzieli�-
my lub czego zaniechali�my, aby wzbudziæ tak„ reakcjŒ rozmówcy. Zanim za-
czniemy siŒ czuæ personalnie odpowiedzialni lub, co wiŒcej, dotkniŒci zacho-
waniem rozmówcy, powinni�my pamiŒtaæ o procesie przenoszenia emocji. Naj-
bardziej chyba znanym zjawiskiem prowadz„cym do zaostrzenia konfliktów
jest przeniesienie agresji, które dzia‡a w nastŒpuj„cy sposób: je�li mój szef
zmyje mi g‡owŒ, szczególnie je�li uczyni to w niekulturalny sposób i bez powo-
du, to ja � poniewa¿ nie mogŒ odpowiedzieæ mu agresywnie ze wzglŒdu na
moj„ podleg‡o�æ � u¿yjŒ sobie na osobie mi podw‡adnej, która z kolei zaniesie
agresjŒ do domu i obróci przeciwko wspó‡ma‡¿onkowi, on za� skrzyczy dziec-
ko, które kopnie psa itd. CzŒsto siŒ zdarza, i¿ nie�wiadomie wchodzimy w taki
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‡aæcuch przenoszonych przez ludzi emocji i obrywa nam siŒ tylko dlatego, ¿e
znale�li�my siŒ pod rŒk„.

PamiŒtam, jak kiedy� wesz‡am na æwiczenia, które prowadzi‡am, ze strasz-
nie kwa�n„ min„, bo w‡a�nie dosta‡o mi siŒ po g‡owie od prze‡o¿onego za ja-
kie� zaniedbania moich wspó‡pracowników. Studenci, którzy tydzieæ wcze�niej
pisali kolokwium, zareagowali g‡o�nym komentarzem: �No, kolokwium posz‡o
fatalnie!�, co wcale nie by‡o w tym przypadku prawd„.

Pomy�l, jak reagujesz, gdy twój partner ¿yciowy przychodzi w�ciek‡y do
domu. Zastanów siŒ równie¿, czy sam nie przenosisz agresji na osoby Ci
podleg‡e.

Opisane powy¿ej mechanizmy kategoryzacji, które wp‡ywaj„ m.in. na stwo-
rzenie podzia‡u �swój � obcy�, efekt halo oraz b‡Œdy atrybucji prowadz„ do po-
wstania stereotypów. Stereotypy (zarówno pozytywne, jak i negatywne, tzn.
uprzedzenia) to w‡a�nie trwa‡e uogólnione przekonania na temat atrybutów
pewnej grupy ludzi. Ka¿dy z nas dysponuje ca‡ym wachlarzem stereotypów
w zale¿no�ci od p‡ci (�kobiety to histeryczki�), koloru w‡osów (�rude s„ na-
miŒtne�), rasy (�Murzyni s„ brudni�), religii (�muzu‡manie to fanatycy�), stanu
zdrowia psychicznego (�wariaci s„ niebezpieczni�) i fizycznego (�niepe‡no-
sprawni gorzej pracuj„�), orientacji seksualnej (�homoseksuali�ci to pedofile�),
narodowo�ci (�Polak to pijak�), zawodu (�ka¿dy lekarz bierze ‡apówki�), statu-
su spo‡ecznego (�biedni s„ g‡upi�) itp.

Wybierz sobie piŒæ grup spo‡ecznych, kontakt z przedstawicielem któ-
rych by‡by dla Ciebie trudny. NastŒpnie na kartce napisz po 10 skojarzeæ,
przychodz„cych Ci do g‡owy, gdy my�lisz o tej grupie. O jakim zabarwieniu
s„ to s‡owa? Co czujesz, my�l„c o tej grupie? Czy znasz personalnie kogo�,
kto nale¿y do tej grupy? Je�li tak, zastanów siŒ, czy opisuj„c tŒ konkretn„
osobŒ, u¿y‡by� tych samych okre�leæ. Je�li nie � spróbuj skonfrontowaæ siŒ
ze swoim koszmarem i poznaæ kogo� z tej grupy.

Czasami zdarza siŒ, ¿e spotkany przez nas przedstawiciel jakie� grupy, co
do której mamy sprecyzowany stereotyp (szczególnie negatywny), wyra�nie
nie przystaje do naszych przekonaæ (np. wyj„tkowo inteligentna blondynka, to-
lerancyjny muzu‡manin, punktualny Arab itp.). Mo¿na by za‡o¿yæ, ¿e taki kon-
takt doprowadzi do sfalsyfikowania posiadanych przez nas pogl„dów. Niestety,
z regu‡y tak nie jest. Nasza potrzeba posiadania poczucia, ¿e w sposób pra-
wid‡owy interpretujemy �wiat, jest tak silna, i¿ raczej stworzymy sobie podka-
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tegoriŒ, do której zaliczymy ten wyj„tkowy egzemplarz grupy (zgodnie z za-
sad„, ¿e wyj„tek potwierdza regu‡Œ), ni¿ obalimy w‡asny stereotyp. Tak na-
prawdŒ, aby pozbyæ siŒ stereotypu danej grupy osób, musimy albo staæ siŒ
czŒ�ci„ tej grupy, albo przynajmniej mieæ tak czŒste i g‡Œbokie kontakty z jej
przedstawicielami, aby doprowadzi‡y one do rozbicia przekonania o jednorod-
no�ci tej grupy.

Przypomnij sobie sytuacjŒ, gdy ca‡kowicie zmieni‡e� relacjŒ z kim�,
kogo bardzo nie lubi‡e� od pierwszego wejrzenia � np. ze stosunku wyk‡a-
dowca � student czy pracownik � szef na uk‡ad przyjacielski. Jak zmienia‡a
siŒ Twoja percepcja drugiej osoby? Czy nie zdziwi‡e� siŒ, ¿e Twoje pierwsze
wra¿enie by‡o b‡Œdne? Czy twoja zmiana stosunku do tej osoby prze-
kszta‡ci‡a Twoje pogl„dy na pozosta‡ych przedstawicieli grupy, do której ona
nale¿y?

Byæ mo¿e jeste� przekonany, ¿e Twoje oceny innych ludzi opieraj„ siŒ na
starannej analizie ich zachowania i powy¿ej opisane procesy wcale Ciebie nie
dotycz„. Oczywi�cie wszystkie niniejsze prawid‡owo�ci mog„ okazaæ siŒ nie-
prawdziwe w pojedynczej, szczególnej sytuacji, jednak¿e z regu‡y zachowuje-
my siŒ w‡a�nie w ten sposób (nie dlatego, ¿e jeste�my z natury �li, ale dlatego
¿e takie postrzeganie �wiata jest wygodniejsze � na pocieszenie zauwa¿, ¿e
schizofrenicy, u których zaburzony jest filtr percepcji bod�ców oraz umiejŒt-
no�ci kategoryzacji, nie s„ w stanie ani prawid‡owo spostrzegaæ �wiata, ani siŒ
z nim komunikowaæ).

Nie twierdzŒ równie¿, ¿e pos‡ugiwanie siŒ stereotypizacj„, atrybucj„ czy
pierwszym wra¿eniem zawsze jest b‡Œdne. Umys‡ ludzki w‡a�nie dlatego po-
s‡uguje siŒ takimi u‡atwieniami, ¿e czŒsto s„ one trafne i zasadniczo u‡atwiaj„
w‡a�ciwe postŒpowanie z innymi lud�mi. Jednak¿e je�li oparte na tych proce-
sach wnioski oka¿„ siŒ b‡Œdne lub przeszkodz„ nam w dostrze¿eniu specyficz-
nej cechy albo sytuacji jednostki, maj„ one destrukcyjny wp‡yw na stosunki
miŒdzyludzkie. Ryzyko takiego b‡Œdu jest niestety du¿e, gdy¿ ka¿da generali-
zacja niesie ze sob„ niebezpieczeæstwo, ¿e bŒdzie nieprawdziwa w stosunku do
indywidualnego rozmówcy. Wracaj„c do schematu wizyty u prawnika, to nie
ulega w„tpliwo�ci, ¿e stosowanie siŒ do niego u‡atwia zarówno prawnikowi,
jak i klientowi skuteczne odbycie rozmowy. W zwi„zku z tym wiŒkszo�æ wizyt
u prawnika tak wygl„da i jest dla obu stron satysfakcjonuj„ca. Trzeba jednak pa-
miŒtaæ, ¿e podporz„dkowanie siŒ schematowi niesie ze sob„ ryzyko zubo¿enia
relacji, szczególnie w stosunku do klientów o odmiennych potrzebach. Tak na-
prawdŒ bowiem nie ka¿dy klient chce rozwi„zaæ swój spór przez konfrontacjŒ,
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w szczególno�ci przez konfrontacjŒ przed s„dem. Czasami problemy osób, któ-
re przysz‡y tylko ponarzekaæ, da siŒ ‡atwo rozwi„zaæ dziŒki narzŒdziom praw-
nym (o czym one same nie wiedz„). Fakt, ¿e kto� cierpi na zaburzenia psy-
chiczne (a nawet ¿e opowiada o swoich wizjach), nie �wiadczy jeszcze o tym,
¿e nie ma powa¿nego problemu prawnego. Je�li wiŒc w‡o¿ymy wysi‡ek w prze-
‡amanie w‡asnego schematu, jak taka rozmowa i klient powinni wygl„daæ,
stworzymy atmosferŒ dobrego kontaktu, damy klientowi poczucie bycia s‡u-
chanym, wa¿nym, godnym szacunku, zainteresowania oraz po�wiŒcimy mu
nasz czas, bŒdziemy mieæ szansŒ na unikniŒcie powy¿szych b‡Œdów wyni-
kaj„cych z nadmiernych generalizacji. Co wiŒcej, tak naprawdŒ zaoszczŒdzimy
czas, uzyskamy wiŒcej informacji oraz sprawimy, ¿e nie wyst„pi„ zbyt silne
emocje albo przynajmniej czas ich ekspresji zostanie znacznie ograniczony.

Co wiŒcej, powinni�my równie¿ zadbaæ, aby klient wyszed‡ w kontakcie
z nami poza w‡asny schemat wizyty u prawnika. Je�li bowiem pozwolimy mu
zachowywaæ siŒ zgodnie z tym schematem, bŒdzie on nieuchronnie oczekiwa‡
od nas natychmiastowej odpowiedzi na wszystkie pytania, trudno bŒdzie mu
zaakceptowaæ formalne warunki funkcjonowania kliniki, raczej bŒdzie siŒ sta-
ra‡ nami manipulowaæ, aby uzyskaæ szybk„ poradŒ czy spowodowaæ nasz„
obecno�æ w s„dzie u jego boku. Poza tym istnieje niebezpieczeæstwo, ¿e uwa-
¿aj„c nas za wszechwiedz„cych, klient zdejmie z siebie odpowiedzialno�æ za
swoje ¿ycie i podejmowane decyzje, a bŒdzie siŒ domaga‡, ¿eby�my to my za
niego wybrali najlepsz„ drogŒ. Je�li oka¿e siŒ, ¿e jego problemu prawnego nie
da siŒ rozwi„zaæ, albo je�li przegra on proces, obci„¿y nas za to win„. Takie
za‡o¿enie jest destrukcyjne i dla klienta, i dla nas � jego uczy bezradno�ci, a nas
obarcza problemami, które nie powinny do nas nale¿eæ � gdy¿ my odpowiada-
my tylko za poprawno�æ udzielanych informacji, a nie za ich realizacjŒ lub brak
tej realizacji w ¿yciu klienta. Zreszt„ tylko klient, który czuje siŒ wspó‡odpo-
wiedzialny za rozwi„zanie w‡asnego problemu prawnego, powie nam ca‡„
prawdŒ o swojej sytuacji (albo przynajmniej bŒdziemy mogli mu u�wiadomiæ
jego odpowiedzialno�æ za podawanie nam mylnych informacji).

Pozostawanie w negatywnym schemacie wizyty u prawnika mo¿e prowa-
dziæ dodatkowo do eskalacji ujemnych emocji. Po stronie klienta emocje te na-
silaj„ siŒ, gdy¿ znajduje siŒ w niekomfortowej sytuacji, bo ma problemy ¿ycio-
we, ale tak¿e dlatego, ¿e musi prosiæ o pomoc w klinice z regu‡y osobŒ
m‡odsz„, która mu narzuca rozwi„zanie. My z kolei zak‡adamy, ¿e jako prawni-
cy mamy zachowaæ dystans emocjonalny do klienta � przy tak wielu sprawach
za‡atwianych w czasie krótkich wizyt, czŒsto obci„¿aj„cych emocjonalnie, nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na empatiŒ w stosunku do klienta, na wczuwanie siŒ
w jego problemy, na dostarczanie mu wsparcia psychicznego, zreszt„ nie taka
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jest rola prawnika. St„d czŒsto wywodz„ siŒ nasze negatywne reakcje na wyra-
¿anie uczuæ przez naszych klientów � ich p‡acz, krzyk, agresjŒ. Oczywi�cie nie
zachŒcam CiŒ do prze¿ywania problemów klienta, gdy¿ zdrowy dystans emo-
cjonalny jest podstaw„ ka¿dego zawodu polegaj„cego na pracy z lud�mi ma-
j„cymi problemy. Wa¿ne jest natomiast, aby na wej�ciu nie nastawiaæ siŒ, ¿e
klient jest naszym wrogiem i nale¿y siŒ go jak najszybciej pozbyæ. Niestety, ta-
kie nastawienie czŒsto charakteryzuje prokuratorów, sŒdziów i policjantów,
których g‡ównym celem ¿yciowym staje siŒ jak najszybsze zakoæczenie spra-
wy, a ka¿dy klient traktowany jest jak numerek w statystyce.

Pójd� do jakiego� urzŒdu (niekoniecznie zwi„zanego z wymiarem spra-
wiedliwo�ci) i przyjrzyj siŒ dok‡adnie, w jaki sposób jeste� za‡atwiany jako
petent. Jak my�lisz, czy osoba obs‡uguj„ca CiŒ ¿ywi wobec Ciebie pozy-
tywne uczucia? Spróbuj zapamiŒtaæ to wra¿enie i stosowaæ w kontaktach
z klientami kantowsk„ zasadŒ: �Traktuj innych tak, jak sam chcia‡by� zostaæ
potraktowany�.

Najlepiej wiŒc w kontakcie z klientem wydostaæ siŒ ponad schemat �wizy-
ty u prawnika�. Problem polega jednak na tym, ¿e to do nas (prawników, a na-
wet studentów prawa) jako do strony silniejszej, obdarzonej wiŒkszym autory-
tetem nale¿y podjŒcie siŒ tego zadania. Klient sam z siebie nie przejawi inicja-
tywy, aby z nami partnersko wspó‡pracowaæ. Tylko osoba kieruj„ca relacj„
mo¿e skutecznie prze‡amaæ konwencjŒ. Nale¿y bowiem pamiŒtaæ, ¿e schemat
dzia‡a jak samosprawdzaj„ca siŒ przepowiednia. Je�li mamy jakie� przekonania
w stosunku do danej grupy, to � jak ju¿ zosta‡o wcze�niej powiedziane � bŒ-
dziemy spostrzegaæ �wiat zgodnie z tymi przekonaniami, co warunkuje nasze
zachowania w danej sytuacji. Z kolei nasze zachowania powoduj„ konsekwen-
cje w postaci zachowania innych osób, co potwierdza nasze przekonania.
Przyk‡adowo, je�li uwa¿asz, ¿e ofiary przemocy domowej same s„ sobie winne,
to w taki sam sposób ocenisz pani„ X, która przyjdzie z takim w‡a�nie proble-
mem. Efektem tego bŒdzie najprawdopodobniej oskar¿ycielski i sugeruj„cy
sposób zadawania przez Ciebie pytaæ, co mo¿e doprowadziæ pani„ X do poczu-
cia winy, zmiany zdania odno�nie do woli �cigania mŒ¿a, prób t‡umaczenia go
itp. Oczywi�cie takie jej zachowanie �wietnie potwierdzi Twoje za‡o¿enia. Je�li
wiŒc sam pozwolisz sobie na przyjŒcie schematu �wizyty u prawnika� i bŒ-
dziesz siŒ zgodnie z nim zachowywa‡, wywo‡asz wy‡„cznie zachowanie klienta
pozostaj„ce w tym schemacie (a wiŒc tak naprawdŒ bardzo ubogie).

SpiralŒ samosprawdzaj„cej siŒ przepowiedni mo¿na przerwaæ w kilku miej-
scach. Przede wszystkim mo¿na zmieniæ swoj„ wewnŒtrzn„ postawŒ � jednak

M. Szeroczyæska

164 Rozdzia‡ V. �wiadczenie pomocy prawnej przez poradniŒ



jak sam ju¿ zdo‡a‡e� zauwa¿yæ, zmiana przekonaæ to ciŒ¿ka praca, czŒsto z gó-
ry skazana na niepowodzenie (nawet je�li zmienimy jeden w‡asny stereotyp, to
przecie¿ wci„¿ bŒdziemy posiadaæ wiele innych). Zadaniem tego rozdzia‡u nie
jest likwidacja Twoich stereotypów. Nie chcŒ te¿ nikogo zachŒcaæ, aby nego-
wa‡ swoje przekonania, a tym bardziej uczucia. Nie musimy lubiæ wszystkich
ludzi, z którymi mamy kontakt (to zreszt„ by‡aby patologia), wa¿ne jest nato-
miast, aby nasze uprzedzenia nie doprowadzi‡y do stosowania przez nas zacho-
waæ dyskryminacyjnych wobec klientów, czyli do naszych negatywnych za-
chowaæ, wynikaj„cych z ich przynale¿no�ci grupowej. Nie uciekniemy przed
zjawiskiem pierwszego wra¿enia, przed procesem stereotypizacji i b‡Œdami
spostrzegania. S„ one automatyczne i niezale¿ne od naszej woli. Nale¿y jednak
mieæ �wiadomo�æ, ¿e takim procesom podlegamy, bo tylko wtedy bŒdziemy
w stanie siŒ kontrolowaæ na tyle, aby nie by‡y one dostrzegalne dla klienta, ani
tym bardziej nie kierowa‡y naszym postŒpowaniem. Ponadto w chwili, gdy za-
czniemy siŒ zastanawiaæ nad tym, jak postrzegamy �wiat, mo¿emy �wiadomie
wzbogaciæ sposób naszego postrzegania (np. postaraæ siŒ spojrzeæ na drug„
osobŒ, znajduj„c równie¿ sytuacyjne wyt‡umaczenia jej zachowania, szczegól-
nie te niezwi„zane z nasz„ osob„).

Najs‡abszym punktem ‡aæcucha, gdzie mo¿emy wydobyæ siŒ ze spirali
schematu, jest w‡a�nie nasze zachowanie. Niezale¿nie od wewnŒtrznych prze-
konaæ, sposobu percepcji rzeczywisto�ci czy negatywnych emocji istnieje ca‡a
gama technik komunikacyjnych, które umo¿liwiaj„ nam stworzenie kliento-
wi warunków kontaktu pozwalaj„cych mu na wyj�cie poza przyjŒty schemat,
a tym samym pozwalaj„ na sprawdzenie poprawno�ci naszych przekonaæ dziŒ-
ki dostarczeniu du¿ej ilo�ci nowych informacji o kliencie, jego problemie i po-
trzebach.

W dalszej czŒ�ci rozdzia‡u zajmiemy siŒ podstawowymi poziomami komu-
nikacji, prawid‡owe zarz„dzanie którymi przyniesie efekt dobrego kontaktu
z klientem: gospodark„ przestrzeni„ i wizerunkiem, warunkami kontraktu z klien-
tem i aktywnym s‡uchaniem.

3. Jak siŒ ubraæ i gdzie posadziæ klienta � czyli o gospodarce
przestrzeni„ i wizerunkiem w‡asnym

Mo¿e CiŒ to zdziwi, ale w oczach klienta jeste� osob„ o bardzo du¿ym auto-
rytecie i mocy sprawczej. Wynika to przede wszystkim z tego, ¿e wed‡ug niego
przynale¿ysz ju¿ � przez sam fakt bycia studentem � do grupy prawników, któ-
ra w‡a�nie takimi atrybutami cieszy siŒ w spo‡eczeæstwie. To, ¿e sam o sobie
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nie masz takiego mniemania i ¿e uwa¿asz siŒ tylko za studenta, nie ma wiŒk-
szego znaczenia � to klient w tym przypadku postrzega CiŒ stereotypowo i tak„
rolŒ Ci narzuca.

PamiŒtam do�wiadczenie, które mia‡am podczas studiów psychologicznych
w czasie miesiŒcznej praktyki w wiŒzieniu. Bardzo czŒsto osadzeni zaczynali
ze mn„ rozmowŒ, mówi„c z podziwem: �To musi byæ bardzo ciŒ¿kie, studio-
waæ psychologiŒ�.

Czy do�wiadczy‡e� kiedy�, jak kto� z rodziny chwali‡ siŒ Tob„, ¿e jeste�
�panem studentem� (np. babcia mieszkaj„ca na wsi opowiadaj„ca o tym
z dum„ s„siadkom)? Jak siŒ wtedy czu‡e�?

Drugim istotnym elementem nadaj„cym Ci wysoki status spo‡eczny jest
miejsce, gdzie udzielasz porad � uniwersytet. W pojŒciu spo‡ecznym uniwersy-
tet jest skarbnic„ wiedzy, skupiaj„c„ najm„drzejszych przedstawicieli danego
narodu � profesorów. Dla cz‡owieka, który nie skoæczy‡ podstawówki, Ty jako
student prawa znajdujesz siŒ bardzo wysoko w hierarchii spo‡ecznej, przynaj-
mniej je�li chodzi o atrybut inteligencji, m„dro�ci, wiedzy. Wp‡yw otoczenia na
taki sposób postrzegania Twojej osoby jest bardzo du¿y, a co gorsza, nie bardzo
mo¿esz to zmieniæ � ludzie ubodzy, s‡abo wykszta‡ceni z regu‡y bŒd„ siŒ czuli
po prostu niepewnie, wchodz„c do wielkich gmachów uniwersyteckich czy
przekraczaj„c bramŒ uczelni. Osobi�cie najwiŒksze poczucie przyt‡oczenia i lŒ-
ku mia‡am, stoj„c w Moskwie pod gmachem uniwersyteckim, który wygl„da
jak trzykrotno�æ Pa‡acu Kultury i Nauki w Warszawie.

Przypomnij sobie wra¿enie, jakie odnios‡e�, gdy pierwszy raz wcho-
dzi‡e� do budynku s„dów (dla tego do�wiadczenia proponujŒ s„dy warszaw-
skie, gdzie nikt nie jest w stanie znale�æ swojej sali, bo numeracja przypomi-
na labirynt), ministerstwa czy bardzo bogatej firmy. Jak czujesz siŒ, gdy
przechodzisz przez bramkŒ lub ochroniarz pyta CiŒ o cel wizyty?

Oczywi�cie, nie przebudujesz uniwersytetu. Nie masz nawet wp‡ywu na to,
by wnŒtrze budynku by‡o pomalowane na przyjazne kolory. Jedyne, co mo¿esz
zrobiæ, to jak najbardziej oswoiæ pokój, w którym bŒdziesz rozmawia‡ z klien-
tem. PamiŒtaj„c o opisanej na pocz„tku rozdzia‡u wizji �gabinetu prawnika�,
jak„ maj„ klienci, spróbuj nadaæ swojemu otoczeniu jak najbardziej przytulny
i osobisty charakter. Warto pomy�leæ o kilku elementach:
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a. Ustawienie mebli

Z regu‡y jest tak, ¿e pokój kliniczny, gdzie przyjmowani s„ klienci, jest jed-
nocze�nie pokojem pracy dla studentów. W zwi„zku z tym znajduj„ siŒ w nim
komputery, telefony, rega‡y z ksi„¿kami itp. Je�li takiego pomieszania funkcji
nie da siŒ unikn„æ (bo poradnia nie dysponuje dwoma pomieszczeniami), warto
meble ustawiæ tak, aby k„t dla klienta stanowi‡ odrŒbn„ ca‡o�æ, w którym nie
bŒdzie przyrz„dów biurowych (np. aby by‡ os‡oniŒty drzwiami przesuwanymi
lub rzŒdem rega‡ów), albo przynajmniej by to miejsce nie by‡o wykorzysty-
wane przez innych studentów w czasie wizyty klienta. Je�li w pomieszczeniu
w chwili przybycia klienta znajduj„ siŒ inni studenci, wyra�nie i jednoznacznie,
choæ kulturalnie, wypro� ich albo je�li przez czas twojej pracy bŒd„ przebywaæ
w innej czŒ�ci pokoju � popro� o ciszŒ. Klient doceni, ¿e specjalnie dla niego
stwarzasz jak najdogodniejsze warunki, ¿e traktujesz go jako osobŒ najwa¿-
niejsz„ w pomieszczeniu.

Je�li chodzi o rega‡y z ksi„¿kami, to postaraj siŒ posadziæ klienta tak, aby
znajdowa‡y siŒ one raczej za jego plecami lub z boku ni¿ za Twoimi plecami
� pamiŒtaj, ¿e prawnicze ksi„¿ki wzmacniaj„ Twoj„ pozycjŒ, je�li klient patrzy
jednocze�nie na Ciebie i na nie, trudno mu bŒdzie przyj„æ do wiadomo�ci, ¿e
jeste� tylko studentem, czego� nie wiesz i czego� Ci nie wolno. Nie k‡ad� te¿
ksi„¿ek prawniczych na stole podczas rozmowy. Wywo‡uj„ one ten sam efekt.

W miejscu, gdzie przyjmowany jest klient, powinien znajdowaæ siŒ tylko
jeden stó‡ z krzes‡ami. Ustawienie kilku sto‡ów, w szczególno�ci na wzór klasy
lekcyjnej, nie pozwala na stworzenie atmosfery podkre�laj„cej indywidualno�æ
danego klienta, który czuje siŒ raczej jak jeden z wielu petentów za‡atwianych
przy tych sto‡ach. Taki wystrój sprawia równie¿ wra¿enie, ¿e normalnie po-
mieszczenie s‡u¿y do innych celów, a przyjmowanie klientów jest jego funkcj„
uboczn„, nie na tyle wa¿n„, aby ten wystrój zmieniæ.

Je�li chodzi o sposób siedzenia przy stole, to niewskazane jest siedzenie
naprzeciw siebie, gdy¿ daje to wra¿enie konfrontacji i rywalizacji. Klientów
z regu‡y przyjmujecie we dwoje. Zrozumia‡e jest, ¿e jako partnerzy siadacie
obok siebie � macie wtedy mo¿liwo�æ lepszej wspó‡pracy, wiŒksze poczucie
bezpieczeæstwa, a tak¿e u‡atwiacie klientowi percepcjŒ Waszych osób i tego, co
mówicie (nie radzŒ siadaæ tak, aby klient musia‡ siŒ odwracaæ do ka¿dego
z Was w zale¿no�ci od tego, który z Was zabiera g‡os lub do którego bŒdzie
chcia‡ mówiæ � to mŒcz„ce dla klienta, ale równie¿ dla Was niekomfortowo
znale�æ siŒ za jego plecami). Spróbujcie jednak usi„�æ przy stole tak, aby jego
blat nie odgradza‡ Was od klienta. �wietne do tego s„ sto‡y w kszta‡cie elipsy,
gdzie mo¿na usi„�æ np. przy d‡u¿szym boku lub jednocze�nie przy d‡u¿szym
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i krótszym. Je�li nie macie takiego sto‡u, da siŒ to tak¿e wykonaæ przy normal-
nej ‡awce.

PamiŒtaj jednak zawsze o konieczno�ci zachowania odpowiedniego dy-
stansu do klienta. Ka¿dy z nas ma w‡a�ciwy sobie dystans osobniczy � od-
leg‡o�æ, na któr„ swobodnie dopuszcza do siebie inne osoby. Mo¿na to sobie
wyobraziæ jako owalny obszar przestrzeni znajduj„cy siŒ przed nami. Owal od
naszego cia‡a do odleg‡o�ci ok. 45 cm zakre�la tzw. strefŒ intymn„, do której
dopuszczamy tylko partnera, bliskich przyjació‡, dzieci, rodziców. Dalej znaj-
duje siŒ strefa osobista (45�120 cm). Jest to strefa rozmowy prywatnej, pozwa-
laj„ca zarówno na zbli¿enie na dotyk (45�75 cm), jak i na utrzymanie dystansu,
nie trac„c poczucia prywatno�ci (75�120 cm). NastŒpnie znajduje siŒ strefa
spo‡eczna (1,2�3,6 m), w której za‡atwiamy sprawy s‡u¿bowe. Najdalsza od-
leg‡o�æ � strefy publicznej (3,6�6 m) � jest utrzymywana z regu‡y przy s‡u¿bo-
wych kontaktach jednostki z grup„ (np. nauczyciel w klasie lub polityk na
mównicy).

Przypomnij sobie, jak zachowuj„ siŒ nieznajomi w zat‡oczonej windzie.
Czy patrz„ sobie w oczy? Jak siŒ czujesz w takiej sytuacji?

Przekroczenie dystansu osobistego mo¿e byæ dla danej osoby wyrazem
agresji lub zainteresowania seksualnego, a wiŒc na pewno nie bŒdzie dla niej
komfortowe i utrudni dobr„ komunikacjŒ merytoryczn„. Poniewa¿ dystans
osobniczy jest bardzo zindywidualizowany, a tak¿e zale¿ny np. od kultury, p‡ci
i religii itp., pozwól klientowi wyznaczyæ odleg‡o�æ, która jest dla niego wy-
godna, i dostosuj siŒ do niej � respektowanie cudzego dystansu osobniczego
�wiadczy o szacunku dla klienta.

Je�li jednak odleg‡o�æ ta oka¿e siŒ zbyt ma‡a jak na Twoje potrzeby, nie
mŒcz siŒ � po prostu zwiŒksz j„, np. odsuwaj„c krzes‡o. Je�li klient bŒdzie
mimo to przysuwa‡ siŒ do Ciebie, powiedz mu wprost, ¿e tak krótki dystans Ci
przeszkadza � je�li sam jest przyzwyczajony do ma‡ej strefy intymnej, samo-
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dzielnie nie domy�li siŒ, ¿e mo¿esz mieæ z tym problem (np. Tutaj jest bardzo
ciasno i gdy Pan siŒ jeszcze bli¿ej przysuwa, to mam trudno�ci ze skoncentro-
waniem siŒ na Pana sprawie, a przecie¿ po to siŒ w‡a�nie spotkali�my, aby j„
rozwi„zaæ, dlatego prosi‡bym, aby odsun„‡ siŒ Pan trochŒ od sto‡u, to u‡at-
wi‡oby nam pracŒ).

b. Kolorystyka i przedmioty buduj„ce prywatno�æ

Istnieje pewna gama kolorów, które powoduj„, ¿e pokój staje siŒ przytul-
niejszy, ‡atwiej siŒ w nim zwierzaæ, wp‡ywa wrŒcz koj„co. Z drugiej strony s„
równie¿ kolory, w których d‡ugotrwa‡e przebywanie wywo‡uje uczucia nega-
tywne, nawet agresjŒ. Do tych pierwszych nale¿„ ciep‡e, ale niezbyt jaskrawe
odcienie ¿ó‡ci i pomaraæczy czy miodowe br„zy. Z kolei kolory wp‡ywaj„ce
ujemnie na atmosferŒ to czarny, szary, bia‡y, blade odcienie niebieskiego i zie-
lonego, fioletowy i ró¿owy, pistacjowy, bury. Oczywi�cie nie zachŒcam CiŒ do
przemalowania poradni (ani tym bardziej wydzia‡u), je�li akurat ma ona zimny
odcieæ. Mo¿na natomiast w ‡atwy sposób zatuszowaæ kolorystykŒ �cian. Przede
wszystkim wp‡ywa na to kolor mebli � np. w kolorze jasnego drewna, z ele-
mentami ¿ó‡ci, pomaraæczy i granatu lub ciemnej zieleni (koniecznie z krzes‡ami
lub fotelami o miŒkkich obiciach � dla komfortu Twojego i klienta).

Nie zawsze jednak bŒdzie staæ poradniŒ na zakupienie nowych sprzŒtów
(pamiŒtaj, ¿e na przemalowanie wyposa¿enia uniwersytetu musisz mieæ zgodŒ
w‡adz dziekaæskich!). Wtedy przydadz„ siŒ drobne elementy, które potrafi„ na-
daæ pomieszczeniu przytulny charakter. Mog„ to byæ kolorowe plakaty, zdjŒcia
i reprodukcje na �cianach oraz zas‡ony w oknach czy nawet obrus na stole (na-
le¿y jednak unikaæ przesady, wprowadzenie elementów kolorystycznych ma
‡agodziæ wystrój wnŒtrza, a nie rozpraszaæ uwagŒ i denerwowaæ pstr„ tŒcz„
barw). Dobrym elementem wp‡ywaj„cym na poprawŒ nastroju s„ równie¿
kwiaty � zarówno doniczkowe, jak i ciŒte (nawet sztuczne).

Dobrze jest pamiŒtaæ równie¿ o takich elementach, jak pude‡ko z chustecz-
kami, które zawsze powinno byæ pod rŒk„, na wypadek, gdyby klientka siŒ
rozp‡aka‡a, czajnik i fili¿anki (oraz kawa, herbata i cukier, ewentualnie woda
mineralna), aby mo¿na by‡o zaproponowaæ klientowi co� do picia. W pokoju
powinien znajdowaæ siŒ równie¿ wieszak na p‡aszcze (i stojak na mokry para-
sol, z którym klient zwykle nie wie, co zrobiæ) � pierwszym Waszym gestem
w stronŒ klienta powinna byæ propozycja, aby zdj„‡ wierzchnie okrycie. Wypa-
da wrŒcz pomóc siŒ rozebraæ osobie starszej czy wyra�nie bardzo zdenerwowa-
nej (jednak bez narzucania siŒ � je�li klient nie chce tego uczyniæ, nie rób ni-
czego na si‡Œ).
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PamiŒtaj, aby zachowywaæ porz„dek w pokoju, w którym pracujecie � z jed-
nej strony u‡atwi to wspó‡pracŒ z innymi osobami z poradni, z drugiej � da
klientowi poczucie, ¿e by‡ oczekiwany (nadmierny ba‡agan stwarza poczucie
chaosu, po�piechu i sprawia wra¿enie, jakby�my byli ci„gle zajŒci czym� in-
nym). Oczywi�cie nie nale¿y popadaæ w przesadŒ � sterylny porz„dek jest
sztuczny i zbyt podkre�la autorytet osoby zajmuj„cej takie pomieszczenie.

Przypomnij sobie, w jakim kolorze s„ wnŒtrza szpitali (szczególnie psy-
chiatrycznych), urzŒdów, wiŒzieæ, klasztorów, szkó‡ itp. Jak siŒ czujesz, d‡ugo
przebywaj„c w takim pomieszczeniu? Przejd� siŒ do dobrego sklepu meblo-
wego lub z przedmiotami do dekoracji wnŒtrz. Jaki panuje tam nastrój?

Równie wa¿nym elementem jak wystrój wnŒtrza jest jego o�wietlenie.
W pomieszczeniu powinno byæ jasno � tak aby móc czytaæ dokumenty. Nale¿y
jednak unikaæ sadzania klienta naprzeciw �ród‡a �wiat‡a, tak aby nie razi‡o go
w oczy, ale równie¿, aby móg‡ CiŒ widzieæ wyra�nie. Lepiej wiŒc posad� klien-
ta ty‡em do okna, je�li mocno �wieci przez nie s‡oæce, wtedy co prawda Ty bŒ-
dziesz mia‡ problemy z obserwowaniem go, ale jemu bŒdzie wygodnie (od-
wrotne ustawienie mo¿e doprowadziæ do stworzenia wra¿enia przes‡uchania).

Je�li nie do koæca wierzysz, jak du¿y wp‡yw na atmosferŒ rozmowy oraz
prezentacjŒ uk‡adu w‡adzy ma gospodarka przestrzeni„, obejrzyj pocz„tek
pierwszej czŒ�ci �Ojca chrzestnego�. Przyjrzyj siŒ uk‡adowi mebli (w tym
ustawieniu krzese‡ i ich odleg‡o�ci od biurka), kolorystyce pomieszczenia,
o�wietleniu i innym atrybutom. Zwróæ tak¿e uwagŒ na sam wygl„d tytu‡o-
wego bohatera filmu, jego mimikŒ, gestykulacjŒ i sposób mówienia � tempo
g‡osu i jego g‡o�no�æ oraz liczbŒ s‡ów.

c. Wizerunek w‡asny

Takie drobne zabiegi jak pomoc w zdjŒciu p‡aszcza czy zaproponowanie
herbaty mog„ sprawiæ, ¿e klient poczuje siŒ otoczony opiek„ i zainteresowaniem,
potraktowany jak osoba, a nie jak kolejny problem, z którym masz do czynie-
nia. Jednak¿e aby utrzymaæ ten po¿„dany efekt wyj�cia poza schemat �wizyty
u prawnika�, musisz przez ca‡y czas rozmowy zachowywaæ siŒ konsekwentnie
i adekwatnie do atmosfery rozmowy, któr„ chcesz wprowadziæ i utrzymaæ.

Jak zapewne zauwa¿y‡e� z fragmentu �Ojca chrzestnego�, bardzo du¿o in-
formacji o relacji miŒdzy lud�mi przekazywanych jest za pomoc„ wygl„du
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i komunikacji niewerbalnej. Strojem � jego bogactwem i poziomem elegancji
� a tak¿e sposobem poruszania siŒ, mówienia czy patrzenia do�æ jednoznacznie
wskazujemy, który z rozmówców dominuje, ma w‡adzŒ w danym uk‡adzie.

Jak ju¿ zosta‡o wcze�niej powiedziane, Twój status w oczach klienta jest od
pocz„tku bardzo wysoki. W zwi„zku z tym sztuczne jego zawy¿anie poprzez
powy¿sze atrybuty mo¿e okazaæ siŒ wrŒcz niebezpieczne, gdy¿ wraz z Twoim
autorytetem rosn„ oczekiwania klienta. Powiniene� wiŒc raczej pracowaæ nad
tym, aby swoj„ pozycjŒ zani¿aæ.

Czy zdarzy‡o Ci siŒ, ¿e kto� z rodziny lub znajomych, dowiedziawszy
siŒ, ¿e studiujesz prawo, prosi‡ CiŒ o pomoc w rozwi„zaniu jakiego� w‡asne-
go problemu z zakresu prawa, na którym siŒ w ogóle nie znasz (np. podatko-
wego, spadkowego, rolnego itp.)? W jaki sposób radzi‡e� sobie z tak„ sytu-
acj„? Czy uda‡o Ci siŒ przekonaæ rozmówcŒ, ¿e nie jeste� specjalist„ i nie
znasz odpowiedzi na to pytanie? Czy w ogóle podj„‡e� tak„ próbŒ, czy te¿
wola‡e� siŒ douczyæ i znale�æ odpowied�?

Oczywi�cie nigdy nie stanie siŒ tak, ¿e w relacji z klientem bŒdziesz na
równym z nim poziomie. Nie ulega w„tpliwo�ci, ¿e w klinice pe‡nisz pewn„
rolŒ spo‡eczn„, która z za‡o¿enia zawsze ustawi CiŒ wy¿ej od klienta (chocia¿-
by z powodu Twoich kompetencji merytorycznych). Tak zreszt„ powinno byæ
� sprowadzenie rozmowy z klientem do towarzyskich pogaduszek nie s‡u¿y ani
Tobie, ani jemu (wrŒcz przeciwnie � mo¿e zwiŒkszyæ stopieæ jego manipulacji
Twoj„ osob„). Zani¿aj„c wiŒc w‡asny status, nie musisz siŒ obawiaæ, ¿e stracisz
w oczach klienta zaufanie i autorytet. Je�li bŒdziesz to czyni‡ w odpowiedni
sposób, podkre�laj„c jednocze�nie Twój szacunek dla klienta i gotowo�æ w‡o-
¿enia wysi‡ku, aby mu pomóc, przywrócisz jedynie odpowiedni uk‡ad si‡, po-
zwalaj„cy na odpowiedzialn„ wspó‡pracŒ obu stron.

W tym celu nale¿y przede wszystkim unikaæ zbytniego kontrastu miŒdzy
Tob„ a klientem, przynajmniej na takich poziomach, na których mo¿na tego
unikn„æ (kontrastu wiekowego ¿adnym sposobem nie zmniejszysz). Z za‡o¿e-
nia do kliniki przychodz„ osoby o niskim statusie materialnym, staraj siŒ wiŒc
nie szokowaæ w‡asnym strojem. Zarówno zbyt eleganckie ubranie (trzyczŒ�cio-
wy garnitur i krawat lub czarna mini i bia‡a bluzka), jak i zbyt luzacki strój (po-
darte i brudne d¿insy, sprany, powyci„gany podkoszulek) nie s‡u¿„ dobremu
kontaktowi. O ile pierwszy podkre�la status roli, któr„ pe‡nisz, o tyle drugi
�wiadczy o braku szacunku do klienta i nie wzbudza zaufania. Jak wiele ubra-
nie mówi o roli spo‡ecznej, widaæ na przyk‡adzie zawodów, których wykony-
wanie ‡„czy siŒ z konkretnym strojem.
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Zwróæ uwagŒ, w jaki sposób rozmawiasz z policjantem w mundurze, le-
karzem w fartuchu, ksiŒdzem w sutannie. Jak siŒ zwracasz do tych osób?
Czy w taki sam sposób zachowywa‡by� siŒ w stosunku do tych osób, gdyby
by‡y �w cywilu�?

Identyczna zasada � dopasowania siŒ do klienta � dotyczy komunikacji nie-
werbalnej. Du¿o trudniej o porozumienie miŒdzy osobami, z których jedna
mówi cicho i powoli, siedz„c skulona w bezruchu, a druga wys‡awia siŒ g‡o�no,
energicznie gestykuluj„c i chodz„c po pomieszczeniu. Im bardziej Twoje za-
chowanie bŒdzie odbiega‡o od zachowania siŒ klienta, tym wiŒkszy bŒdzie jego
dyskomfort. Problem w tym, ¿e sposób, w jaki poruszamy siŒ, gestykulujemy,
mówimy jest w du¿ym stopniu zale¿ny od naszego temperamentu, który jest
wrodzony. Z drugiej natomiast strony nie nale¿y zapominaæ, ¿e sygna‡y, które
wysy‡amy kana‡ami niewerbalnymi, s„ bardzo podatne na czynniki zewnŒtrzne
(np. nasze emocje, samopoczucie fizyczne, zdenerwowanie, po�piech, lŒk itp.).
Co wiŒcej, rzadko kiedy zastanawiamy siŒ nad w‡asn„ ekspresj„ niewerbaln„,
wysy‡aj„c te sygna‡y w zasadzie pod�wiadomie.

Naturalne jest, ¿e gdy w jakiej� sytuacji czujemy siŒ niepewnie, staramy siŒ
tego nie pokazaæ innym i nadrobiæ min„ � zachowujemy siŒ energiczniej ni¿
zwykle, mówimy g‡o�niej, bardziej gestykulujemy, tak aby swoj„ ekspresj„
upewniæ innych o w‡asnej pewno�ci siebie. Tym bardziej mamy tendencjŒ do
tego typu reakcji, gdy znajdujemy siŒ na swoim terytorium, czujemy siŒ bo-
wiem wtedy uprawnieni do takiego w‡a�nie postŒpowania. Praca z klientem
w poradni mo¿e pod�wiadomie wywo‡ywaæ u Ciebie podobn„ reakcjŒ, gdy¿
przynajmniej na pocz„tku u ka¿dego z nas kontakt profesjonalny jest �ród‡em
stresu, którego dla zachowania roli spo‡ecznej staramy siŒ nie okazywaæ.

Warto, aby� mia‡ �wiadomo�æ, ¿e Twoje zdenerwowanie jest bardziej wi-
doczne dla Ciebie ni¿ dla osób trzecich. Klient, który przychodzi do poradni,
jest z regu‡y skupiony z jednej strony na swoim skomplikowanym problemie
¿yciowym, z drugiej natomiast na samym fakcie, ¿e przyszed‡ na uniwersytet
po poradŒ. BŒd„c tak bardzo skupiony na sobie, nie dostrze¿e ani Twojego zde-
nerwowania, ani niepewno�ci w obyciu. Natomiast je�li bŒdziesz siŒ zachowy-
wa‡ w sposób zbyt kontrastuj„cy z jego zachowaniem (tempem, sposobem ge-
stykulacji i poruszania siŒ czy g‡o�no�ci„ mówienia itp.), spowodujesz, ¿e po-
czuje siŒ jeszcze bardziej zestresowany, czŒsto nawet nie maj„c �wiadomo�ci
dlaczego.

Pozwól wiŒc raczej, aby to sposób komunikacji niewerbalnej klienta, a nie
Twój zdominowa‡ pocz„tek waszego kontaktu. Spróbuj poruszaæ siŒ jak on,
stosowaæ tak„ sam„ dozŒ gestykulacji oraz tempo ruchów i mowy. Nie chodzi
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tu o ma‡powanie, ale raczej o nadawanie na tych samych niewerbalnych falach.
Je�li bŒdziesz siedzia‡ podobnie jak klient, mówi‡ g‡osem o podobnej g‡o�no�ci
i mia‡ zbli¿ony wyraz twarzy, poczuje siŒ on s‡uchany i rozumiany, jeszcze za-
nim przeka¿esz mu jak„kolwiek informacjŒ. Takie dostosowanie siŒ do drugiej
osoby stwarza wra¿enie naszej dyspozycyjno�ci dla niej oraz zainteresowania
jej problemami, a tym samym s‡u¿y stworzeniu dobrego kontaktu. Z drugiej
strony, gdy skupiamy siŒ na kliencie, zapominamy o w‡asnym stresie i lŒku wy-
nikaj„cym z braku kompetencji.

Spróbuj zaobserwowaæ, w jaki sposób zachowujesz siŒ w rozmowie
z Twoim najlepszym przyjacielem. Czy kiedy rozmawiacie godzinami, Wasz
sposób siedzenia, gestykulacji, g‡o�no�ci i tempa mówienia bardzo siŒ ró¿-
ni„? Jak my�lisz, dlaczego tak jest? Zrób te¿ odwrotne do�wiadczenie: roz-
mawiaj„c z kim�, zacznij siŒ dostosowywaæ do tej osoby (tylko nie rób tego
nachalnie, tak aby nie pos„dzi‡a CiŒ o przedrze�nianie jej) � usi„d� jak ona,
staraj siŒ mówiæ w taki sam sposób, zacznij oddychaæ w jej rytmie. £atwiej
Ci rozmawiaæ z t„ osob„ czy trudniej? Jak my�lisz, jakie ona odnios‡a wra¿e-
nie z tego kontaktu?

To, do czego próbujŒ CiŒ namówiæ, to oczywi�cie pewna technika komuni-
kacji niewerbalnej. Nie polecam wczuwania siŒ w sytuacjŒ klienta tak dalece,
aby zacz„æ prze¿ywaæ jego uczucia � dystans emocjonalny, jak ju¿ zosta‡o po-
wiedziane, jest elementem niezbŒdnym. Nie masz czuæ tego co klient, masz tyl-
ko zachowywaæ siŒ w sposób adekwatny do jego zachowania, a raczej � nie za-
chowywaæ siŒ w sposób zasadniczo od niego odmienny. Nie mo¿esz siŒ �miaæ,
gdy klient p‡acze, co wcale nie oznacza, ¿e powiniene� p‡akaæ razem z nim.
Z kolei kiedy klient jest agresywny, nie namawiam CiŒ do krzyczenia na niego,
ale ciche i potulne zachowanie te¿ nie bŒdzie skuteczne. Mówi„c dalej o techni-
kach komunikacji, wrócimy jeszcze do tego, w jaki sposób kana‡ami niewerbal-
nymi mo¿esz wp‡yn„æ na zmianŒ nieodpowiadaj„cych Ci zachowaæ klienta. Na
pocz„tek � zanim otworz„ siŒ drzwi � spróbuj pamiŒtaæ, ¿e nie masz zarzuciæ
klienta w‡asn„ ekspresj„, a dostosowaæ siŒ do niego. W efekcie koæcowym i tak
bowiem pozostajesz stron„ silniejsz„, która bŒdzie kszta‡towaæ zasady waszej
relacji.

Je�li natomiast nie bŒdziesz móg‡ opanowaæ w‡asnego zachowania, propo-
nujŒ stosowanie ekspresji, która nie bŒdzie dla klienta dostrzegalna. Gdy masz
g‡Œbok„ potrzebŒ przyjŒcia postawy zamkniŒtej (czyli skulonej w sobie, ze
splecionymi rŒkoma), a na potrzeby pracy z klientem powiniene� siedzieæ
w pozycji otwartej, spróbuj �zamkn„æ� tŒ czŒ�æ cia‡a, której klient nie widzi
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� np. sple�æ nogi pod sto‡em. Podobnie, je�li masz ochotŒ machaæ d‡ugopisem
lub drzeæ w d‡oniach chusteczkŒ, lepiej rób notatki lub machaj nog„ pod sto‡em
(tylko nie kopnij klienta, a je�li ju¿ siŒ to zdarzy, to go po prostu przepro�).

Jednym z wa¿niejszych przeka�ników komunikacji niewerbalnej jest kon-
takt wzrokowy. Nieutrzymywanie kontaktu z rozmówc„ jest odbierane jako
brak zainteresowania jego osob„ i przekazywanymi tre�ciami. Z kolei nadmier-
ny kontakt wzrokowy jest odczytywany jako agresja albo � w zale¿no�ci od
okoliczno�ci � zainteresowanie seksualne. �rednio wylicza siŒ, ¿e osoba s‡u-
chaj„ca powinna patrzeæ na mówi„cego przez ok. 60% czasu jego wypowiedzi.
Oczywi�cie kontakt wzrokowy jest równie¿ zale¿ny od cech indywidualnych
oraz kulturowych (religijnych, spo‡ecznych, narodowych). Gdy widzisz, ¿e
klient unika utrzymywania z Tob„ kontaktu wzrokowego, nie narzucaj mu tej
formy komunikacji. Je�li odczuwasz potrzebŒ patrzenia na niego, skup siŒ ra-
czej na jego d‡oniach ni¿ na twarzy. Dla Ciebie bŒdzie to pomocne, a dla niego
mniej agresywne. Podobnie, je�li Ty masz problemy z patrzeniem w oczy klien-
towi, skieruj spojrzenie np. na jego usta albo wrŒcz na jaki� element przestrzeni
za jego g‡ow„ (mo¿esz te¿ wzrokiem rysowaæ w powietrzu zarys jego g‡owy,
co bardzo uspokaja) � z regu‡y klient nie zauwa¿y, ¿e tak naprawdŒ nie patrzysz
na niego. Gdy jednak klient w sposób agresywny wbija w Ciebie wzrok, wy-
prowadzaj„c CiŒ tym samym z równowagi, powiedz mu to wprost (Przeszka-
dza mi, gdy wci„¿ Pan na mnie patrzy, gdy¿ nie mogŒ siŒ skupiæ na Pana pro-
blemie, a przecie¿ spotkali�my siŒ tutaj, aby w‡a�nie nim siŒ zaj„æ), inaczej Ty
bŒdziesz czuæ siŒ nieswojo, a ¿adnymi insynuacjami nie doprowadzisz do
zmiany jego zachowania.

4. Ustalmy regu‡y � czyli o kontrakcie z klientem

Aby kontakt miŒdzy Wami i klientem przebiega‡ pozytywnie i owocnie, na
pocz„tku rozmowy powinni�cie okre�liæ jej zasady � czas, miejsce, oczekiwa-
nia obu stron i mo¿liwo�ci ich spe‡nienia, a tak¿e konwencjŒ jŒzykow„. Ponie-
wa¿ jeste�cie z partnerem gospodarzami tego spotkania, do Was nale¿y przeka-
zanie klientowi tych regu‡, które bŒdzie musia‡ respektowaæ, chc„c uzyskaæ od
Was poradŒ prawn„.

CzŒ�æ tych zasad wynika jasno z regulaminu funkcjonowania poradni praw-
nej i z pewno�ci„ zosta‡a ju¿ klientowi przekazana w chwili umawiania go na
spotkanie (przez telefon czy podczas osobistej wizyty w sekretariacie kliniki).
Ten fakt nie zwalnia Was jednak z obowi„zku powtórzenia klientowi warun-
ków dzia‡ania poradni. Istnieje bowiem du¿e prawdopodobieæstwo, ¿e d„¿„c do
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zapisania siŒ na wizytŒ, po prostu nie us‡ysza‡ on (lub nie przyj„‡ do wiadomo-
�ci), ¿e istniej„ jakie� warunki wstŒpne, nie uwierzy‡, ¿e s„ one wi„¿„ce, albo
za‡o¿y‡, ¿e w jego wypadku uda siŒ je obej�æ lub nagi„æ Was do odstŒpstwa ze
wzglŒdu na �osobiste, szczególne okoliczno�ci�. Nie powinni�cie równie¿ po-
przestawaæ na podsuniŒciu klientowi do podpisu formularza zawieraj„cego opis
tych warunków. Z w‡asnego do�wiadczenia zapewne wiecie, ¿e ludzie standar-
dowo nie czytaj„ dokumentów, które podpisuj„, a je�li nawet to czyni„, robi„ to
pobie¿nie, nie przywi„zuj„c zbytniej wagi do tre�ci.

Z tych w‡a�nie powodów klient musi us‡yszeæ na wstŒpie, jakie s„ zasady
pracy w poradni oraz jakie s„ konsekwencje niepodporz„dkowania siŒ tym
regu‡om, a tak¿e jaki rodzaj porady i wsparcia mo¿e od Was uzyskaæ i w jakim
terminie.

Mo¿na to zrobiæ np. w ten sposób:

Dzieæ dobry. Nazywam siŒ Jan Kowalski. To jest Anna Nowak. Jes-
te�my studentami pi„tego roku prawa i w poradni zajmujemy siŒ spra-
wami z prawa cywilnego. BŒdziemy prowadziæ Pana sprawŒ. Nie wiem,
czy zna Pan dok‡adnie zasady funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej w Zielonej Górze, dlatego proszŒ pozwoliæ, ¿e Panu wyt‡uma-
czŒ, w jaki sposób bŒdziemy pracowaæ. W poradni pomagamy wy‡„cznie
osobom o niskim statusie materialnym, których nie staæ na poradŒ u pro-
fesjonalnego prawnika. Dlatego zosta‡ Pan poproszony o przyniesienie
za�wiadczenia o zarobkach. Z tej samej przyczyny poprosimy teraz
o podpisanie o�wiadczenia, ¿e nie dysponuje Pan dochodami pozwa-
laj„cymi na op‡acenie adwokata. Niestety, z góry muszŒ Pana uprzedziæ,
¿e je�li w czasie naszej pracy oka¿e siŒ, i¿ nie spe‡nia Pan tego wymogu
� bo np. polepszy siŒ Pana sytuacja finansowa � bŒdziemy musieli od-
mówiæ Panu udzielenia porady. Taki jest regulamin poradni i jako stu-
denci musimy go przestrzegaæ.

Zgodnie z tym regulaminem, nie wolno nam udzielaæ porad osobom,
które korzystaj„ z pomocy adwokata. Wynika to z faktu, ¿e nasza porad-
nia nie mo¿e wchodziæ w konflikt z samorz„dami adwokatów i radców
prawnych. Nie mamy uprawnieæ ani kompetencji, aby konkurowaæ z pro-
fesjonalnymi prawnikami, ani tym bardziej weryfikowaæ ich pracy. Dla-
tego chcia‡bym zapytaæ, czy ma Pan adwokata, np. z urzŒdu?

Poniewa¿ jeste�my tylko studentami, nie bŒdziemy mogli odpowie-
dzieæ na Paæskie w„tpliwo�ci od razu na tym spotkaniu. My dopiero
uczymy siŒ prawa i nie chcemy pope‡niæ ¿adnego b‡Œdu, udzielaj„c Panu
porady. Dlatego zanim to uczynimy, skonsultujemy siŒ z naszym opieku-

M. Szeroczyæska

E. UmiejŒtno�ci psychologiczne w pracy w klinice prawa 175



nem, który jest pracownikiem wydzia‡u. Dopiero gdy on oceni, ¿e przy-
gotowana przez nas dla Pana porada czy pismo jest poprawne, przeka-
¿emy je Panu. Tak wiŒc proponujemy, aby dzisiaj opowiedzia‡ nam Pan
o swoim problemie, a jak ju¿ zgromadzimy wszystkie potrzebne informa-
cje, umówimy siŒ na ponowne spotkanie, na które przygotujemy dla
Pana odpowied�. Czy zgadza siŒ Pan na taki sposób pracy?

Ludzie lepiej przestrzegaj„ regu‡, których przyczynŒ rozumiej„. Gdy wiŒc
wyliczasz powy¿sze zasady, dobrze jest podaæ ich merytoryczne uzasadnienie
(Nie mo¿emy wchodziæ w konflikt z adwokatur„, bo mo¿e to grozi rozwi„zaniem
kliniki). fleby jednak ustrzec siŒ przed próbami nacisku ze strony klienta, aby-
�my w jego przypadku odst„pili od zasady, warto podaæ mu autorytet, który
sprawia, ¿e nie mamy wp‡ywu na te regu‡y, ale sami jeste�my im podporz„dko-
wani (Tak stanowi regulamin poradni, którego musimy przestrzegaæ, je�li chce-
my tu pracowaæ). Najlepiej oczywi�cie wszelkie regu‡y ustalaæ wspólnie, gdy¿
psychologicznie silniej wi„¿„ nas zasady, które sami wymy�lili�my. Oczywi�-
cie w odniesieniu do powy¿szych warunków klient nie ma ¿adnej mo¿liwo�ci
ich zmiany. Pozwólmy mu jednak przynajmniej je odrzuciæ i zrezygnowaæ
z naszej porady, taki wybór bowiem ma zawsze. Natomiast w stosunku do po-
zosta‡ych punktów Waszego kontraktu z klientem warto pozwoliæ mu na
wspó‡pracŒ z Wami w ich ustaleniu � dotyczy to np. terminu kolejnego spotka-
nia (Kiedy Panu wygodnie, aby�my siŒ spotkali?; My mamy dy¿ur tylko raz
w tygodniu, zawsze o tej porze, jak szybko chcia‡by siŒ Pan z nami ponownie spo-
tkaæ?), formy kontaktu (Mo¿emy do Pana wys‡aæ to pismo listem, je�li Panu tak
wygodniej), ilo�ci czasu po�wiŒconego na zbieranie danych (Czy uwa¿a Pan, ¿e
powinni�my siŒ jeszcze raz spotkaæ, aby móg‡ nam Pan jeszcze udzieliæ dodat-
kowych informacji? A mo¿e wystarczy, ¿e przyniesie Pan konieczne dokumenty
i zostawi w sekretariacie? My je odbierzemy i jak bŒdziemy mieæ dodatkowe py-
tania, zadzwonimy do Pana), czy nawet osób przyjmuj„cych (WidzŒ, ¿e to dla
Pani bardzo trudne rozmawiaæ o problemach rodzinnych z dwoma mŒ¿czyzna-
mi. Mo¿emy poprosiæ, aby to dwie nasze kole¿anki zajŒ‡y siŒ Pani spraw„.
Oczywi�cie to do Pani nale¿y decyzja, czy chce Pani dalej z nami pracowaæ).

PamiŒtaj, ¿e kontrakt z klientem (nawet w tych aspektach niepisanych) usta-
lamy po to, aby�my w czasie rozmowy mogli siŒ do niego odwo‡ywaæ. Nie po-
zwól wiŒc klientowi w czasie rozmowy zapomnieæ o ustalonych warunkach,
a jak o nich zapomni, przypominaj mu o tym (Rozumiem, ¿e bardzo Panu za-
le¿y na uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na to pytanie. Jednak jak ju¿ wcze�niej
mówi‡em, jeste�my tylko studentami i nie wolno nam udzielaæ informacji bez
konsultacji z opiekunem. To le¿y te¿ w Pana interesie, przecie¿ wszyscy chcemy
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byæ pewni, ¿e nasza porada jest poprawna), a przede wszystkim stosuj sankcjŒ,
je�li z‡amanie regu‡ tym grozi‡o (Powiedzia‡a Pani w‡a�nie, ¿e tak poradzi‡
Pani adwokat. Chcia‡bym przypomnieæ, ¿e jak mówili�my na samym pocz„tku,
nie wolno nam udzielaæ porad osobom, które korzystaj„ z pomocy adwokata.
W tej sytuacji jeste�my zmuszeni zakoæczyæ nasz„ rozmowŒ; Z Pana opowie�ci
wynika, ¿e spadek ma bardzo du¿„ warto�æ. Jak t‡umaczyli�my na wstŒpie, po-
radnia udziela pomocy tylko osobom niezamo¿nym. Rozumiemy, ¿e na dzieæ
dzisiejszy nie ma Pan gotówki, aby op‡aciæ adwokata. Istniej„ ju¿ jednak kan-
celarie, które pracuj„ na procent od wygranej sprawy. Dlatego jeste�my zmu-
szeni odmówiæ Panu dalszej porady). Przy wychwytywaniu prób manipulacji
klienta regu‡ami kontraktu trzeba byæ bardzo czujnym. Je�li pominiemy mil-
czeniem jedn„ jego próbŒ ich zmiany lub informacjŒ o ich nieprzestrzeganiu,
klient natychmiast wysnuje wniosek, ¿e ta regu‡a jego nie obowi„zuje.

Jedn„ z rzeczy, co do których interesantów poradni nale¿y natychmiast po-
prawiaæ, jest forma, w jakiej klienci siŒ do Was zwracaj„. Bardzo czŒsto zda-
rzy siŒ, ¿e bŒd„ mówiæ do Was �Panie mecenasie�. Wynika to z faktu, ¿e dla
nich nale¿ycie ju¿ do schematu �prawnik-adwokat�, a u¿ycie tytu‡u �wiadczy,
¿e oni mieszcz„ siŒ w konwencji kontaktu z prawnikiem (bo tak siŒ mówi do
prawników). Poza tym, stosuj„c tŒ nobilituj„c„ formŒ, tworz„ u Was pewien
d‡ug wdziŒczno�ci i pod‡echtuj„ ambicjŒ. Pewnie te¿ zdarzy‡o Ci siŒ wykorzy-
staæ ten mechanizm w stosunku do wyk‡adowców, do których na wszelki wypa-
dek � je�li nie by‡e� pewnych ich tytu‡u � mówi‡e� �Panie profesorze� (lub
przynajmniej �Panie doktorze� w stosunku do osób bardzo m‡odych). Na tej sa-
mej zasadzie mówi siŒ do policjantów lub ¿o‡nierzy, u¿ywaj„c wy¿szego stop-
nia, ni¿ maj„ (taki te¿ by‡ �ród‡os‡ów sformu‡owania �Panie w‡adzo�, dopóki
nie sta‡o siŒ ono pejoratywne).

Przyzwolenie jednak klientowi na takie tytu‡owanie CiŒ jest bardzo niebez-
pieczne, gdy¿ wraz z nadaniem Ci takiej etykietki jednocze�nie rosn„ jego
oczekiwania co do Twojej osoby. �Pan mecenas� mo¿e wszystko i to natych-
miast � trudno wiŒc bŒdzie klientowi us‡yszeæ po godzinie nazywania Was w ten
sposób, ¿e czego� nie wiecie, musicie siŒ skonsultowaæ, nie bŒdziecie go repre-
zentowaæ w s„dzie czy nie napiszecie kasacji. Dlatego zawsze poprawiajcie
klienta (Jeste�my tylko studentami). Warto mieæ w czasie rozmowy identyfika-
tor z w‡asnym imieniem, aby klient mia‡ alternatywŒ w formie zwracania siŒ do
Was per �Panie Janie� (podanego na pocz„tku imienia mo¿e nie zapamiŒtaæ).

Wa¿ne jest, aby�cie na wstŒpie wyra�nie podali, czego klient mo¿e od Was
oczekiwaæ. Zweryfikuj wiŒc dok‡adnie w swojej poradni, jaka forma dzia‡ania
jest Ci dozwolona (czy mo¿esz pój�æ z klientem do s„du lub urzŒdu, spotkaæ siŒ
z nim poza klinik„, udzieliæ odpowiedzi telefonicznie itp.). Przed rozmow„
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przemy�l dok‡adnie, jakie regu‡y chcesz z nim ustaliæ, i przedyskutuj to z part-
nerem, ¿eby�cie mieli ten sam plan dzia‡ania i jedno z Was za szybko nie
przesz‡o do meritum, zanim drugie ustali ca‡y kontrakt. Oczywi�cie nie zawsze
uda Wam siŒ wszystkie aspekty formalne ustaliæ z klientem na samym po-
cz„tku, czŒsto nie przyjdzie Wam bowiem do g‡owy, jakie ma on oczekiwania
i potrzeby. Reagujcie wiŒc na bie¿„co (Powiedzia‡ Pan, ¿e oczekuje Pan od nas
sporz„dzenia kasacji. Przepraszam, ¿e nie uprzedzili�my Pana na pocz„tku,
prawo polskie wymaga, aby kasacjŒ sporz„dzi‡ adwokat. Poniewa¿ my jeste�my
tylko studentami, nie bŒdziemy mogli Panu w tym pomóc).

Jedn„ z wa¿niejszych rzeczy, któr„ powinni�cie ustaliæ z klientem na po-
cz„tku, s„ ramy czasowe waszego kontaktu. Du¿o lepiej bowiem powiedzieæ
klientowi, ¿e jego czas jest ograniczony, ni¿ po godzinie zacz„æ siŒ krŒciæ i spo-
gl„daæ na zegarek, zastanawiaj„c siŒ, jak interesanta kulturalnie wyprosiæ.

Nasz dy¿ur trwa tylko godzinŒ. Mamy wiŒc czas do 14.00. Nie bŒdzie-
my mogli rozmawiaæ d‡u¿ej, bowiem na tŒ godzinŒ jest umówiony kolejny
klient z inn„ par„ studentów. Je�li jednak nie zd„¿ymy w tym czasie omó-
wiæ wszystkich Pana problemów, umówimy siŒ na dodatkowe spotkanie.

Po godzinie mo¿emy spokojnie odwo‡aæ siŒ do powy¿szego wstŒpu (Nieste-
ty, w dniu dzisiejszym nasz czas min„‡. Musimy zwolniæ salŒ dla kolejnego
klienta. Umówmy siŒ na kolejne spotkanie). Uprzedzenie o tym fakcie pozwala
nie tylko ‡adnie zakoæczyæ kontakt, ale te¿ przek‡ada na barki klienta odpowie-
dzialno�æ za wykorzystanie danego mu czasu (Nie szkodzi, ¿e Pan siŒ spó�ni‡.
MuszŒ jednak Pana uprzedziæ, ¿e musimy skoæczyæ rozmowŒ o czternastej, po-
niewa¿ umówiony jest kolejny klient; Nasz czas siŒ koæczy, spróbujmy wiŒc
podsumowaæ uzyskane informacje; Rozumiem, ¿e to jest dla Pana bardzo wa¿ny
problem, zosta‡o nam ju¿ jednak tylko 10 minut, spróbujmy je po�wiŒciæ zasad-
niczemu Pana problemowi, to jest ...). Ograniczanie klientom czasu, który maj„
do dyspozycji, paradoksalnie sprawia, ¿e przekazuj„ oni szybciej wiŒcej infor-
macji. Wbrew pozorom, je�li pozwolisz klientowi przed‡u¿yæ rozmowŒ o kolej-
ne pó‡ godziny, wcale nie uzyskasz du¿o wiŒcej informacji merytorycznych.

Spróbuj sobie przypomnieæ, jak szybko wykonujesz czynno�ci, gdy masz
na nie ograniczony czas (np. uczysz siŒ do egzaminu, który jest za 3 dni, piszesz
referat na jutro, przygotowujesz z przyjacielem projekt konferencji, gdy za
pó‡ godziny jeste� umówiony na randkŒ itp.). Czy robisz to wolniej/szybciej,
gdy te same czynno�ci wykonujesz w czasie nieograniczonym? Dlaczego?
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Je�li jednak masz trudno�ci z zakoæczeniem rozmowy z klientem w usta-
lonym czasie, popro� inn„ osobŒ z poradni, aby piŒæ minut po up‡ywie Waszego
dy¿uru przerwa‡a Wam rozmowŒ (np. zastuka‡a do pokoju, mówi„c: Bardzo mi
przykro, musicie koæczyæ, bo ju¿ jest kolejny klient). PamiŒtaj, ¿e je�li raz poka-
¿esz klientowi, ¿e to on wyznacza d‡ugo�æ waszego kontaktu, to przy kolejnym
spotkaniu bŒdzie on oczekiwa‡ tego samego, a co wiŒcej, mo¿e staraæ siŒ mani-
pulowaæ Tob„ tak¿e w innych aspektach relacji, wykorzystuj„c fakt, ¿e w jed-
nej rzeczy mu ju¿ ust„pi‡e�. Warto wiŒc zawsze w takim przypadku podkre�liæ
wyj„tkowo�æ tej sytuacji i przypomnieæ zasadŒ lub ustaliæ j„, je�li wcze�niej
tego nie zrobili�cie (Dzisiaj po�wiŒcili�my Panu pó‡torej godziny, poniewa¿
chcieli�my do koæca wyja�niæ to wa¿ne zagadnienie. Chcia‡bym jednak, aby na
przysz‡o�æ nasze spotkania koæczy‡y siŒ punktualnie o 14.00. Pó�niej mamy za-
jŒcia i nie chcieliby�my nastŒpnym razem siŒ na nie spó�niæ).

Jednym z bardzo delikatnych warunków kontraktu z klientem jest aspekt
dotycz„cy poufno�ci waszych rozmów. Oczywi�cie zgodnie z regulaminem
musisz uprzedziæ klienta, ¿e nie wi„¿e CiŒ tajemnica adwokacka i ¿e bŒdziesz
� w przypadku wezwania � zeznawaæ przed s„dem lub organami �cigania na te-
mat tego, czego siŒ od niego dowiesz. Dobrze by‡oby równie¿ na wstŒpie za-
znaczyæ, ¿e wi„¿e CiŒ prawnokarny obowi„zek denuncjacji pewnych przestŒp-
stw. Postaraj siŒ jednak przekazaæ te informacje, jednoznacznie wskazuj„c, ¿e
stanowi„ one wyj„tek od obowi„zuj„cej CiŒ zasady zachowania w tajemnicy
tre�ci przekazywanych przez klienta. Powiedz mu wyra�nie, ¿e nikt bez jego
zgody od Ciebie siŒ nie dowie, ¿e jest klientem poradni (w szczególno�ci
wspó‡ma‡¿onek, je�li problem prawny dotyczy spraw rodzinnych), ¿e zostawio-
ne przez niego kopie dokumentów s„ ca‡kowicie bezpieczne. Aby klient móg‡
siŒ swobodnie wypowiedzieæ, musi mieæ poczucie bezpieczeæstwa. Jest to bar-
dzo istotne przede wszystkim w stosunku do ofiar przemocy domowej, które
z racji skrzywdzenia przez osoby najbli¿sze maj„ czŒsto du¿y problem z zaufa-
niem drugiej osobie i otwarciem siŒ przed ni„.

Dla stworzenia bezpiecznej atmosfery, poza kwesti„ tajemnicy, klient musi
mieæ równie¿ poczucie, ¿e nie jest os„dzany ani tym bardziej potŒpiany. Doty-
czy to zarówno jego historii, wyborów, jak równie¿ sposobu wypowiadania siŒ
czy zachowania. Dlatego te¿ staraj siŒ unikaæ wyg‡aszania jakichkolwiek ko-
mentarzy i ocen, niezale¿nie od tego, co my�lisz o swoim kliencie i jego postŒ-
powaniu, czy jak bardzo CiŒ on denerwuje. PamiŒtaj, ¿e Twoje negatywne
pogl„dy na temat klienta bŒd„ widoczne równie¿ na poziomie komunikacji nie-
werbalnej (w mimice, tonie g‡osu, gestach). Jest to bardzo trudne do kontrolo-
wania, spróbuj jednak opanowaæ tego typu reakcje, a w szczególno�ci wybuchy
�miechu, sarkazm, pe‡ne wymowy spojrzenia na partnera itp. Je�li jednak nie
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uda Ci siŒ powstrzymaæ i np. wybuchniesz nieadekwatnym �miechem przy ja-
kim� wyj„tkowo tragicznym problemie klienta, to go po prostu wprost przepro�
(Przepraszam, nie powinienem tak reagowaæ, zaskoczy‡ mnie Pan swoj„ opo-
wie�ci„, rozumiem, ¿e to dla Pana trudne). Tak samo przepro� za zachowanie
partnera, je�li by‡o ono nie na miejscu, a on sam nie umie wybrn„æ z sytuacji
(ProszŒ wybaczyæ zachowanie mojego kolegi).

Mo¿e Ci siŒ zdarzyæ, ¿e klient wyprowadzi CiŒ z równowagi, wzbudzi
z‡o�æ, irytacjŒ, odrazŒ, frustracjŒ, spowoduje poczucie bezradno�ci lub inne ne-
gatywne emocje. Nie zachŒcam do negowania w‡asnych odczuæ, warto jednak
nauczyæ siŒ, aby ich prze¿ywanie nie mia‡o wp‡ywu na zachowanie wobec
klienta, jego ocenŒ ani jako�æ udzielonej mu porady prawnej. Je�li masz trudno-
�ci z opanowaniem siŒ, skup siŒ np. na w‡asnym oddechu (æwiczenia oddecho-
we s„ niedostrzegalne dla klienta, a bardzo uspokajaj„). Mo¿esz te¿ �wiadomie
wprowadziæ swój mózg w stan wyciszenia poprzez inicjacjŒ fal alfa (fal elek-
trycznych, które dominuj„ w mózgu w bezmarzeniowej fazie snu) � wystarczy,
aby� przez kilka minut kre�li‡ znak nieskoæczono�ci � �∞� (d‡ugopisem na kart-
ce, ale równie dobrze wzrokiem, g‡ow„ lub stop„). Gdy jednak ju¿ naprawdŒ
nie mo¿esz wytrzymaæ, lepiej na moment opu�æ klienta (np. pójd� zrobiæ ksero,
herbatŒ lub sprawdziæ kolejny termin w kalendarzu itp.), przekazuj„c rozmowŒ
partnerowi. Podejmuj„c tak„ decyzjŒ, zwróæ szczególn„ uwagŒ na stan psy-
chiczny partnera � nie zostawiaj go samego, je�li znajduje siŒ w takim samym
nastroju jak Ty.

Kiedy ju¿ przejdziecie wspólnie przez wstŒpn„ fazŒ rozmowy � ustalicie
z klientem kontrakt, mo¿na zaj„æ siŒ meritum jego problemu.

5. W czym mogŒ Panu pomóc? � czyli o aktywnym s‡uchaniu

W tej czŒ�ci wywiadu powiniene� zebraæ informacje dotycz„ce problemu
prawnego klienta, a nastŒpnie ustaliæ, jakie s„ jego oczekiwania odno�nie do
rozwi„zania tego problemu. Podstawowym narzŒdziem komunikacji, które po-
mo¿e Ci w tym zadaniu, jest klaryfikacja problemu, czyli zadawanie pytaæ,
oczywi�cie prawid‡owo sformu‡owanych i u‡o¿onych w rozmowie w odpo-
wiedniej kolejno�ci.

a. Klaryfikacja

Pytanie musi byæ przede wszystkim zrozumia‡e dla klienta, a wiŒc zadane
jŒzykiem dostosowanym do jego sposobu wyra¿ania siŒ. Nie znaczy to, ¿e zaw-
sze masz pos‡ugiwaæ siŒ bardzo prostym jŒzykiem i unikaæ u¿ywania s‡ów
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prawniczych. Nie jest bowiem wykluczone, ¿e bŒdziesz mia‡ równie¿ kontakt
z klientami, którzy bŒd„ dysponowaæ szerok„ wiedz„ i wys‡awiaæ siŒ w bardzo
wyszukany sposób. Uwa¿nie s‡uchaj, jak wyra¿a siŒ Twój klient, i postaraj siŒ
mówiæ, stosuj„c jego s‡ownictwo, oczywi�cie je�li sam je rozumiesz. Nie bój
siŒ zadaæ klientowi pytania o znaczenie s‡ów, których u¿ywa, szczególnie je�li
wyra¿a siŒ slangiem, gwar„ lub je�li bŒdziesz mia‡ poczucie, ¿e pewnym pojŒ-
ciom nadaje inne ni¿ Ty znaczenie. Zrób to jednak tak, aby nie obraziæ klienta,
aby nie zarzuciæ mu niepoprawnego wyra¿ania siŒ (Chcia‡bym dobrze zrozu-
mieæ Pana problem, proszŒ mi dok‡adniej wyja�niæ, co ma Pan na my�li
mówi„c, ¿e ...).

Analogicznie, je�li po zadaniu pytania odniesiesz wra¿enie, ¿e klient go nie
zrozumia‡, przeformu‡uj je, u¿ywaj„c innych s‡ów. Czyni„c to, zaznacz raczej,
¿e to Ty wyrazi‡e� siŒ niejasno lub nieprecyzyjnie (Inaczej mówi„c, chodzi mi
o to ...). Unikaj natomiast kilkukrotnego powtarzania tego samego pytania tymi
samymi s‡owami. Problem polega na tym, ¿e z regu‡y przywi„zujemy siŒ do
zwrotów, które stosujemy, i czŒsto trudno nam znale�æ ich synonimy. Gdy kto�
nas nie rozumie, powtarzamy wiŒc w‡asne s‡owa, czyni„c to jedynie wolniej
i g‡o�niej. Ta technika jest w‡a�ciwa jedynie w stosunku do osób maj„cych pro-
blemy ze s‡uchem, które s„ w stanie zrozumieæ poszczególne s‡owa, pod wa-
runkiem ¿e je us‡ysz„. Nie rozwi„zuje to natomiast problemu osób, dla których
nasze s‡ownictwo jest za trudne (np. dla ludzi z niskim wykszta‡ceniem i wyni-
kaj„cym z tego ma‡ym zasobem s‡ów czy dla obcokrajowców, którzy opanowa-
li tylko podstawy naszego jŒzyka).

Je�li masz problemy ze znalezieniem synonimu jakiego� s‡owa, tak aby
by‡o ono zrozumia‡e dla klienta, postaraj siŒ twórczo podej�æ do problemu.
Mo¿esz opowiedzieæ klientowi przyk‡ad, pokazaæ dany przedmiot lub go na-
rysowaæ (metoda pos‡ugiwania siŒ symbolami jest �wietna w kontakcie np.
z osobami z niepe‡nosprawno�ci„ intelektualn„). Rysowanie jest bardzo dobr„
metod„ porozumiewania siŒ, gdy¿ dodaje jeszcze jeden kana‡ komunikacji
� wizualny, z regu‡y ‡atwiejszy dla klienta, gdy¿ wiŒkszo�æ z nas ma pamiŒæ
wzrokow„. Wspólne rysowanie z klientem z jednej strony pozwala sprawdziæ,
czy obie strony rozumiej„ dan„ sytuacjŒ w ten sam sposób, z drugiej natomiast
porz„dkuje opis i daje mo¿liwo�æ wy‡apania informacji brakuj„cych. Dobrze
jest rysowaæ skomplikowane stany faktyczne � wypadki samochodowe, drzewa
genealogiczne w sprawach spadkowych, nieruchomo�ci w sprawach o dzia‡
spadku czy konflikty s„siedzkie itp. Podobny efekt mo¿e daæ równie¿ wspólne
zapisywanie informacji (�rozmowa na pi�mie� umo¿liwia tak¿e bez potrzeby
t‡umacza komunikacjŒ z osobami g‡uchymi czy niemówi„cymi).
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Wyobra� sobie, ¿e rozmawiasz z piŒcioletnim dzieckiem. Spróbuj mu
wyt‡umaczyæ na przyk‡adzie, co to jest roszczenie, weksel, indos, gie‡da,
prawo wyborcze itp. NastŒpnie wyobra� sobie, ¿e to dziecko w‡a�nie pad‡o
ofiar„ molestowania seksualnego. W jaki sposób zadawa‡by� mu pytania,
tak aby Ci opowiedzia‡o, co siŒ sta‡o? Jakich s‡ów u¿ywa‡by� do opisania
czynów seksualnych? Czy wykorzysta‡by� jakie� przedmioty, rysunki itp.?
Je�li tak, to jakie?

Kiedy ju¿ masz pewno�æ, ¿e klient rozumie Twoje pytanie, musisz mu daæ
czas na udzielenie odpowiedzi. Ludzie z regu‡y boj„ siŒ ciszy w rozmowie,
czuj„ siŒ ni„ skrŒpowani. Gdy wiŒc klient do�æ d‡ugo nie odpowiada, automa-
tycznie czujemy potrzebŒ powiedzenia czego�, aby nie przed‡u¿aæ napiŒcia.
NajczŒ�ciej powtarzamy wtedy nasze pytanie albo zarzucamy klienta kolejny-
mi. Pierwsza reakcja jest skuteczna jedynie wtedy, gdy milczenie klienta wyni-
ka z faktu, ¿e nie zrozumia‡ naszego pytania. W innym bowiem przypadku
� gdy ma problem z odpowiedzi„, bo jest ona dla niego trudna � naciskanie
mo¿e wywo‡aæ odwrotny skutek. Ryzykujemy, ¿e klient w ogóle nam wtedy nie
odpowie, a nawet mo¿emy u niego wywo‡aæ reakcjŒ agresywn„ lub inne zbyt
wzburzone emocje (np. zacznie rozpaczliwie p‡akaæ albo wpadnie w apatiŒ).
Naszego problemu nie rozwi„¿e równie¿ zadawanie kolejnych pytaæ, szczegól-
nie niezwi„zanych z tematem. Klient dostaje wtedy szansŒ ucieczki od trudne-
go dla niego pytania � wybierze sobie to dla siebie bezpieczne i na nie odpowie.
My za� stracimy masŒ informacji oraz okazjŒ do ich wydobycia, gdy¿ powrót
do tematu bŒdzie du¿o trudniejszy.

Gdy wiŒc zadasz pytanie, które oka¿e siŒ trudne dla klienta i po którym za-
padnie cisza, spróbuj j„ przeczekaæ. Poniewa¿ przyjŒte jest, ¿e w rozmowie raz
mówi jedna strona, raz druga, klient bŒdzie czu‡ wiŒksz„ presjŒ, aby co� powie-
dzieæ. Im d‡u¿ej bŒdzie trwa‡a cisza, tym ta presja bŒdzie dla niego trudniejsza
do zniesienia. Istnieje wtedy du¿a szansa, ¿e udzieli Ci odpowiedzi na to pyta-
nie, nawet je�li jego reakcja bŒdzie po‡„czona z silnymi emocjami (do tego, jak
sobie z tymi emocjami radziæ, przejdziemy za chwilŒ).

Podobnie jak danie klientowi zbyt krótkiego czasu na odpowied�, reakcjŒ
ucieczki od tematu trudnego wywo‡uj„ pytania wielokrotnie z‡o¿one, czyli za-
wieraj„ce wiele pytaæ w jednym (np. Czy odwiedza Pan czŒsto dzieci, chodzi
z nimi do kina lub cyrku, kupuje im prezenty, p‡aci alimenty?). Z regu‡y klient
odpowie wtedy albo na pytanie ostatnie, albo dla niego naj‡atwiejsze. Najgor-
sza jest jednak sytuacja, gdy na tak sformu‡owane pytanie klient odpowie �tak�,
gdy¿ wtedy nie uzyskujemy faktycznie ¿adnej informacji i musimy siŒ jeszcze
raz po kolei dopytaæ, do której czŒ�ci pytania to �tak� siŒ odnosi.
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Równie ma‡o informacji co pytania wielokrotnie z‡o¿one przynosz„ pyta-
nia sugeruj„ce. Niestety, nadu¿ywamy pytaæ sugeruj„cych odpowied�, co wy-
nika z faktu, ¿e bardzo lubimy potwierdzaæ w‡asn„ hipotezŒ, któr„ sobie stwo-
rzyli�my na dany temat. Gdy wiŒc mamy ju¿ pomys‡, na czym polega problem
klienta � nawet nie dysponuj„c wszystkimi informacjami � mamy tendencjŒ za-
dawania kolejnych pytaæ tak, aby uzyskaæ dane spójne z nasz„ wizj„, odpowia-
daj„c„ z regu‡y pewnemu stereotypowemu spostrzeganiu sytuacji, w której
znajduje siŒ klient (np. Czy nie widuje Pan dzieci, poniewa¿ by‡a ¿ona Panu to
uniemo¿liwia?). flycie jest naprawdŒ tak bogate, ¿e nigdy z góry nie przewidzi-
my historii klienta, dlatego na wszelki wypadek lepiej jest zadawaæ pytania po-
zwalaj„ce falsyfikowaæ nasz„ hipotezŒ, a ju¿ najlepiej pozwoliæ klientowi swo-
bodnie siŒ wypowiedzieæ, jak najmniej ingeruj„c w jego wypowied�.

Form„ pytania, która pozwala na udzielenie najwiŒkszej ilo�ci informacji,
jest pytanie otwarte, czyli zaczynaj„ce siŒ od partyku‡y �kiedy�, �ile�, �jak�,
�dlaczego� itp. Pytanie otwarte z regu‡y te¿ nie sugeruje odpowiedzi (Jak czŒ-
sto widuje Pan dzieci?; Dlaczego nie widuje Pan dzieci?). Zadaj„c pytanie
otwarte, zachŒcamy klienta do swobodnej d‡u¿szej wypowiedzi, pozwalamy
mu sterowaæ rozmow„ � zarówno liczb„ wypowiadanych przez niego s‡ów, jak
i ich tre�ci„. Z kolei zadaj„c w wiŒkszo�ci pytania zamkniŒte, ryzykujemy, ¿e
nie trafimy w odpowied�, która rzadko bywa alternatyw„ roz‡„czn„, a tym sa-
mym mo¿emy pozbawiæ siŒ du¿ej ilo�ci informacji (zamiast pytaæ po kolei:
Czy jest Pan ¿onaty?; Jest Pan kawalerem?, rozwodnikiem?, wdowcem?, lepiej
od razu zapytaæ: Jaki jest Pana stan cywilny?).

Je�li bŒdziemy zadawaæ kolejno kilka pytaæ otwartych, klient bŒdzie mówi‡
coraz wiŒcej � jest to mechanizm automatyczny, wrŒcz niezauwa¿alny przez
osobŒ mówi„c„. Z regu‡y taki efekt bŒdzie po¿yteczny w rozmowie z klientem,
gdy¿ ludzie przychodz„cy do prawnika s„ raczej nastawieni, ¿e powinni jedy-
nie odpowiadaæ precyzyjnie na zadane pytania i nie zajmowaæ zbyt du¿o czasu.
Oczekuj„ wiŒc, ¿e prawnik jako specjalista dobrze wie, o co chce ich zapytaæ,
a pozosta‡e fakty, o które nie pyta, z pewno�ci„ s„ nieistotne. Rzadko kiedy
wiŒc samoistnie przejmuj„ inicjatywŒ w udzielaniu informacji.

Oczywi�cie jest te¿ spora grupa ludzi, którzy zawsze mówi„ du¿o. Takie
osoby mog„ CiŒ zarzuciæ mas„ informacji, czŒsto niezwi„zanych lub lu�no
zwi„zanych z tematem. Istnieje wtedy ryzyko, ¿e pozwalaj„c dalej klientowi na
swobodn„ wypowied�, zgubisz siŒ w jej tre�ci i nie uda Ci siŒ wy‡apaæ informa-
cji faktycznie istotnych z punktu widzenia problemu, z którym klient do Ciebie
przyszed‡. Niekulturalne jest przerywanie takim osobom ani wytykanie im, ¿e
mówi„ nie na temat, tym bardziej je�li masz do czynienia z osob„ du¿o starsz„,
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która jest przyzwyczajona do tego, ¿e wyrazem szacunku ze strony m‡odych lu-
dzi jest milczenie i przytakiwanie.

Jak ju¿ zosta‡o powiedziane, manipulowanie form„ pytania �otwarte � za-
mkniŒte� jest w zasadzie niezauwa¿alne dla naszego rozmówcy. Tak jak pyta-
nia otwarte otwieraj„ ludziom usta, tak pytania zamkniŒte je zamykaj„. Je�li
wiŒc masz do czynienia z osob„ gadatliw„, zadaj jej raczej seriŒ pytaæ zamkniŒ-
tych (czyli zaczynaj„cych siŒ od partyku‡y �czy�).

Niestety, nasza pod�wiadoma tendencja jest dok‡adnie odwrotna. Gdy ma-
my do czynienia z osob„, która mówi ma‡o, automatycznie zadajemy jej pyta-
nia zamkniŒte, pragn„c, aby wydusi‡a z siebie choæ owo �tak� lub �nie�. Tym
samym jeszcze bardziej zamykamy jej usta. Z kolei przy osobach gadatliwych,
je�li ju¿ uda nam siŒ przerwaæ ich s‡owotok, to budujemy pytanie otwarte, po-
zwalaj„ce dalej toczyæ opowie�æ. W chwili gdy masz wyra�ny problem z klien-
tem � bo mówi on zbyt ma‡o lub zbyt du¿o � spróbuj siŒ zmusiæ do zadania od-
wrotnie sformu‡owanego pytania, ni¿ mia‡by� na to ochotŒ � otwartego osobie
milcz„cej, zamkniŒtego osobie gadatliwej. Oczywi�cie jedno pytanie nic tu nie
zmieni. Osoba milcz„ca nie odpowie od razu na pytanie otwarte kilkuzdaniow„
wypowiedzi„, lecz b„knie mo¿e trzy s‡owa. Osoba gadatliwa nie ograniczy siŒ
do odpowiedzi na pytanie zamkniŒte do stwierdzenia �tak� lub �nie�, ale dalej
uraczy CiŒ jak„� d‡u¿sz„ histori„. Jednak¿e z ka¿dym nastŒpnym pytaniem
otwartym wypowiedzi osoby ma‡omównej bŒd„ siŒ zwiŒkszaæ, a z ka¿dym py-
taniem zamkniŒtym wypowiedzi osoby gadatliwej � zmniejszaæ, przywracaj„c
tym samym Tobie kontrolŒ nad rozmow„ � jej tre�ci„ i czasem.

Zaobserwuj w rozmowie z przyjacielem, jak dzia‡aj„ pytania otwarte
i zamkniŒte. Przyk‡adowo, przez pewien czas odpowiadaj mu tylko monosy-
labami (oczywi�cie nie uprzedzaj„c go wpierw, ¿e bŒdziesz siŒ tak zachowy-
wa‡). Przyjrzyj siŒ, jak zbudowane pytania zadaje Ci przyjaciel. Mo¿esz te¿
wykorzystaæ sytuacjŒ rozmowy z blisk„ Ci osob„, gdy jest ona bardzo wzbu-
rzona. Spróbuj zmieniæ jej wypowiedzi � zmniejszyæ, gdy mówi zbyt du¿o,
albo zwiŒkszyæ, gdy prawie nic nie mówi. �wiadomie zmu� siŒ do tego, aby
wykorzystaæ formŒ pytania.

TŒ czŒ�æ wywiadu, w której zbierasz informacje o problemie, powiniene�
oczywi�cie zacz„æ od ogólnego pytania otwartego (Na czym polega Pana pro-
blem?; W czym mo¿emy Panu pomóc?; Z czym Pan do nas przyszed‡? itp.). Na
wstŒpie zadawanie inaczej sformu‡owanego pytania nie ma sensu, nie wiesz
bowiem nic ani na temat osoby klienta, jego wiedzy, s‡ownictwa, przyzwycza-
jeæ dotycz„cych mówienia, ani tym bardziej nie znasz problemu, z którym
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przyszed‡. W zasadzie regu‡„ jest budowanie wywiadu od pytaæ ogólnych do
szczegó‡owych, czyli najpierw nastŒpuje szerokie zdefiniowanie problemu,
a nastŒpnie przej�cie do coraz drobniejszych konkretów poszczególnych jego
aspektów.

Pytania powinny byæ powi„zane ze sob„ tematycznie, a nie skakaæ z te-
matu na temat, gdy¿ nadaje to rozmowie charakter chaotyczny i z regu‡y de-
koncentruje klienta, a tak¿e grozi zgubieniem istotnych informacji. Gdy wiŒc
postanowisz wyja�niæ jaki� element danej sytuacji, skup siŒ na nim tak d‡ugo,
dopóki nie uzyskasz wszystkich niezbŒdnych Ci informacji. Dopiero potem
przejd� do kolejnej serii pytaæ szczegó‡owych dotycz„cych innego zagadnie-
nia. Gdy ju¿ wyja�nisz wszystkie potrzebne Ci szczegó‡y wynikaj„ce z ogólne-
go opisu sytuacji podanego Ci na wstŒpie przez klienta, wróæ znowu do pytania
ogólnego, tak aby daæ klientowi szansŒ podania nowych aspektów sprawy, któ-
rych nie poruszy‡ wcze�niej, a wiŒc których nie mog‡e� szczegó‡owo wyja�niæ.
Po uzyskaniu nowych ogólnych informacji zadawaj ponownie pytania szcze-
gó‡owe, o ile uzyskanie odpowiedzi na nie jest niezbŒdne dla rozwi„zania
prawnego problemu klienta. Na koæcu zawsze daj klientowi mo¿liwo�æ doda-
nia czego� do swojej historii, a wiŒc znowu sformu‡uj pytanie ogólne.

Przyk‡adowa rozmowa mo¿e wygl„daæ tak:
� ProszŒ powiedzieæ, w czym mo¿emy Pani pomóc.
� Mam problem z synem.
� Na czym ten problem polega?
� Syn jest alkoholikiem. Nie pracuje. Kradnie mi pieni„dze z toreb-

ki. Wynosi rzeczy z domu, aby je sprzedaæ i mieæ na alkohol.
� Jak zachowuje siŒ syn po spo¿yciu alkoholu?
� Jest bardzo agresywny. Z regu‡y pije z kolegami gdzie� na ulicy.

Do domu wraca po nocy. Awanturuje siŒ pod drzwiami, gdy go nie chcŒ
wpu�ciæ. WiŒc otwieram mu, aby s„siedzi nie wezwali policji.

� A jak syn zachowuje siŒ wobec Pani?
� Z regu‡y ubli¿a mi od najgorszych. Zdarza siŒ, ¿e mnie uderzy. Raz

mnie pobi‡ tak, ¿e trzeba by‡o wezwaæ karetkŒ.
� Jak czŒsto syn stosuje wobec Pani przemoc fizyczn„?
� Takie pobicie mia‡o miejsce tylko raz. Ale czŒsto mnie poszturchu-

je. Bije po twarzy.
� Czy po tym pobiciu zrobi‡a Pani obdukcjŒ?
� Nie.
� Co Pani robi, gdy syn zaczyna byæ wobec Pani agresywny?
...
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Po wyja�nieniu zagadnienia zwi„zanego z przemoc„, mo¿na wróciæ jeszcze
do tematu kradzie¿y oraz sprawdziæ, z czego syn siŒ utrzymuje, je�li nie pracu-
je. Warto pewnie te¿ zapytaæ o jego wiek i stan cywilny. Po ustaleniu tych fak-
tów warto sprawdziæ, czy s„ jeszcze jakie� inne k‡opoty w ¿yciu tej kobiety.

� A jak reaguj„ na zachowanie syna inni cz‡onkowie rodziny?
...
� Czy jest jeszcze co�, o czym chcia‡aby Pani z nami porozmawiaæ?

W pewnych przypadkach mo¿e jednak okazaæ siŒ konieczne odstŒpstwo od
powy¿ej podanej zasady dotycz„cej kolejno�ci pytaæ. Istnieje grupa osób, która
ma problemy z konstruowaniem wypowiedzi o du¿ym stopniu ogólno�ci.
W psychologii mówi siŒ, ¿e takie osoby maj„ problemy z abstrakcyjnym my�-
leniem. Funkcjonuj„ one raczej na poziomie konkretnych sytuacji dnia co-
dziennego, a nie ogólnych pojŒæ (np. wiedz„, ¿e nie maj„ pracy, nie starcza im
pieniŒdzy do pierwszego, w domu nie ma co zje�æ i dach przecieka, u s„siadów
jest podobnie, ale jak siŒ zapyta o ich stanowisko odno�nie do bezrobocia
w Polsce, to nie maj„ zdania). Statystycznie rzecz ujmuj„c, do grupy tej nale¿„
osoby o niskim wykszta‡ceniu. Bior„c pod uwagŒ fakt, ¿e du¿a czŒ�æ klientów
poradni to bŒd„ osoby w‡a�nie tego typu, powiniene� uwa¿nie obserwowaæ po
zadaniu pierwszych pytaæ ogólnych, czy Twój klient daje sobie radŒ z odpo-
wiedzi„ na nie i w razie konieczno�ci byæ gotowym na zmianŒ ich kolejno�ci
� od pytaæ szczegó‡owych do ogólnych.

Powy¿szy dialog móg‡by wtedy wygl„daæ nastŒpuj„co:
� ProszŒ powiedzieæ, w czym mo¿emy Pani pomóc.
� Mam problem z synem.
� Na czym ten problem polega?
� Wczoraj syn przyszed‡ po alkoholu.
� Jak siŒ zachowywa‡?
� By‡ bardzo agresywny.
� Co dok‡adnie robi‡?
� Krzycza‡ na ca‡„ klatkŒ, wyzywaj„c mnie od najgorszych, bo nie

chcia‡am go wpu�ciæ do mieszkania.
� Co wtedy Pani zrobi‡a?
� Otworzy‡am drzwi, bo nie chcia‡am, aby s„siedzi wezwali policjŒ.
� Jak zachowywa‡ siŒ syn, gdy wszed‡ do domu?
� Uderzy‡ mnie w twarz, rozwali‡ szafkŒ w przedpokoju, a potem za-

mkn„‡ siŒ w swoim pokoju, gdzie jeszcze d‡ugo krzycza‡ i wali‡ w meble.
� Czy to by‡ pierwszy taki wybryk syna?
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� Nie.
� Jak czŒsto mu siŒ zdarza takie zachowanie?
� Zawsze, gdy wypije, jest wobec mnie agresywny.
� Jak czŒsto syn przychodzi do domu pijany?
� Dwa, trzy razy w tygodniu. Okresami nawet codziennie.
� Co Pani robi w takich sytuacjach?
� Staram siŒ go nie denerwowaæ. Chowam siŒ przed nim, aby

unikn„æ bicia. Raz, jak nie zd„¿y‡am siŒ zamkn„æ w pokoju, to zbi‡ mnie
tak, ¿e trzeba by‡o wezwaæ karetkŒ.

� Czy z powodu alkoholizmu syna ma Pani z nim jeszcze jakie� inne
problemy ni¿ przemoc fizyczna?

� Tak. Wynosi mi z domu rzeczy, które sprzedaje, aby mieæ pieni„dze
na alkohol.

� Jakie rzeczy Pani wyniós‡?
...

Jak widaæ z powy¿szych przyk‡adów, zarówno pytania ogólne, jak i szcze-
gó‡owe mo¿na zadawaæ w formie otwartej oraz zamkniŒtej.

Otwarte � zamkniŒte/ogólne � szczegó‡owe

Pytanie ogólne otwarte:

W czym mo¿emy Pani pomóc?
Na czym ten problem polega?

Pytanie ogólne zamkniŒte:

Czy jest jeszcze co�, o czym chcia‡aby Pani z nami porozmawiaæ?
Czy z powodu alkoholizmu syna ma Pani z nim jeszcze jakie� inne pro-

blemy ni¿ przemoc fizyczna?

Pytanie szczegó‡owe otwarte:

Jak czŒsto syn stosuje wobec Pani przemoc fizyczn„?
Co Pani wtedy zrobi‡a?

Pytanie szczegó‡owe zamkniŒte:

Czy po tym pobiciu zrobi‡a Pani obdukcjŒ?
Czy by‡ to pierwszy taki wybryk syna?

Problem polega na tym, ¿e mamy tendencjŒ zadawania pytaæ ogólnych
w formie otwartej, natomiast pytaæ szczegó‡owych w formie zamkniŒtej. Pa-
miŒtaj, ¿e seria pytaæ zamkniŒtych, a tym bardziej seria pytaæ szczegó‡owych
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zamkniŒtych, sprawia wra¿enie przes‡uchania, co znacznie pogarsza atmosferŒ
rozmowy. Staraj siŒ wiŒc raczej budowaæ pytania szczegó‡owe otwarte. Przy
tych pytaniach ryzykujesz bowiem najwy¿ej, ¿e klient bŒdzie mówi‡ d‡ugo, nie
zniszczysz natomiast kontaktu z nim. Pu‡apk„ mo¿e okazaæ siŒ zadawanie py-
taæ w formie zbyt kulturalnej. Takie pytania bowiem � mimo odmiennej Twojej
intencji � przybieraj„ formŒ pytania zamkniŒtego (Czy mog‡aby Pani opowie-
dzieæ o swoich problemach z synem?). Klient, dla którego takie pytanie oka¿e
siŒ trudne, mo¿e zbyæ CiŒ monosylab„. Je�li odpowie �tak�, zmusza CiŒ do po-
nownego zadania pytania, tym razem otwartego, je�li natomiast odpowie �nie�,
to Ty zaczynasz mieæ problem, co z takim faktem zrobiæ. Je�li ju¿ masz potrze-
bŒ u¿ywania kulturalnych ozdobników w rozmowie z klientem, to lepiej u¿yj
formy zdania twierdz„cego (ProszŒ opowiedzieæ nam o problemach z synem).

Je�li klient w ogóle nie bŒdzie chcia‡ udzieliæ Ci jakiej� informacji, po-
winiene� to zaakceptowaæ. Mo¿e siŒ jednak zdarzyæ, ¿e bez odpowiedzi na
pewne pytania nie bŒdziesz w stanie udzieliæ pe‡nej poprawnej porady prawnej.
Wtedy mu o tym powiedz. Niech wie, jakie bŒd„ konsekwencje jego milczenia,
¿eby móg‡ podj„æ �wiadom„ decyzjŒ w tym zakresie. Podobnie reaguj, gdy po-
dejrzewasz, ¿e klient CiŒ oszukuje. Nie ‡ap go za s‡owa, je�li w‡a�nie opowiada
co� zupe‡nie odmiennego, ni¿ mówi‡ przed chwil„. Daj mu za to do zrozumie-
nia, ¿e odpowiedzialno�æ za prawdziwo�æ jego opowie�ci (tak samo jak za jej
szczegó‡owo�æ) spoczywa na nim, nie na Tobie, a ewentualne k‡amstwo mo¿e
zaszkodziæ wy‡„cznie jemu (np. Je�li Pan sobie nie ¿yczy, mo¿emy nie rozma-
wiaæ o Pana problemach z córk„. Chcia‡bym jednak, aby Pan wiedzia‡, ¿e opi-
niŒ dla Pana przygotujemy na podstawie takiego stanu faktycznego, jaki nam
Pan poda. Nie bŒdzie ona mog‡a byæ zbyt dok‡adna i nie do koæca bŒdziemy
mieæ pewno�æ, czy jest poprawna w Pana sytuacji, je�li nie poda nam Pan
szczegó‡ów). PamiŒtaj, ¿e to do klienta nale¿y ostateczna decyzja, ile mówi
i czy mówi prawdŒ, dlatego nie wolno go szanta¿owaæ, ¿e je�li czego� Ci nie
powie (lub nie powie prawdy), to mu nie udzielisz porady.

Je�li ju¿ bardzo chcesz co� wyja�niæ, raczej zrzuæ winŒ na siebie, ¿e to Ty
czego� nie zrozumia‡e� (raczej: Chyba przed chwil„ �le zrozumia‡em, proszŒ
jeszcze raz wyja�niæ, w jaki sposób wszed‡ Pan w posiadanie tego gruntu, ni¿:
Przed chwil„ mówi‡ Pan, ¿e tŒ ziemiŒ Pan dzier¿awi‡, a teraz Pan powiedzia‡,
¿e j„ kupi‡. To jak to w koæcu by‡o?). Ludzie lubi„ zachowywaæ siŒ konse-
kwentnie, ryzykujesz wiŒc, ¿e na zarzut k‡amstwa lub nawet pomy‡ki (niepa-
miŒci) klient siŒ obruszy, a mo¿e nawet zareaguje agresj„ i pójdzie w zaparte
w swoim twierdzeniu, o którym nigdy siŒ nie dowiesz, czy by‡o prawdziwe.

Ludzie czŒsto maj„ problemy z udzieleniem wyczerpuj„cej i odpowia-
daj„cej prawdzie obiektywnej odpowiedzi na pytania, które s„ dla nich trud-
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ne. Z regu‡y wynika to z du¿ego zaanga¿owania emocjonalnego, które powo-
duje, ¿e mówienie o tych sprawach jest dla nich psychicznie obci„¿aj„ce. Warto
równie¿, aby� mia‡ �wiadomo�æ, ¿e im trudniejsze by‡o dla Twojego rozmówcy
dane prze¿ycie, tym wiŒksze mia‡ problemy z jego zapamiŒtaniem. Jest to typo-
wy mechanizm funkcjonowania naszej pamiŒci, która przy zbyt wysokim stop-
niu pobudzenia emocjonalnego nie przyswaja bod�ców lub przyswaja je wy-
biórczo. Z drugiej strony, je�li wspomnienie jest zbyt trudne, mechanizmy
obronne (przede wszystkim wyparcie) utrudniaj„ nam jego przypomnienie. Jest
to szczególnie widoczne w przypadku ofiar traumatycznych wydarzeæ (np. ka-
tastrof, molestowania seksualnego w dzieciæstwie, tortur, zbrodni wojennych
itp.), które czŒsto nie potrafi„ odtworzyæ prze¿ytych sytuacji albo relacjonuj„ je
w sposób wybiórczy i chaotyczny.

Dobrze wiŒc, aby� by‡ wewnŒtrznie przygotowany, ¿e podczas rozmowy na
trudny temat mog„ u klienta wyst„piæ silne emocje (p‡acz, j„kanie siŒ, szybkie
mówienie podniesionym g‡osem itp.). Tego typu reakcje s„ naturalne i nie nale-
¿y siŒ ich obawiaæ ani tym bardziej nie powiniene� w zwi„zku z nimi rezygno-
waæ z zadawania trudnych pytaæ. Ludzie przychodz„ do poradni po to w‡a�nie,
aby rozmawiaæ o swoich trudnych sprawach i s„ przygotowani, ¿e opowiadanie
o nich mo¿e byæ trudne. Warto jednak te trudne pytania zadawaæ w odpowied-
niej formie i w odpowiednim miejscu w rozmowie, aby z‡agodziæ ich negatyw-
ny efekt.

Podstawow„ zasad„ dotycz„c„ kolejno�ci zadawania pytaæ na temat
spraw trudnych i ‡atwych jest u‡o¿enie ich w nastŒpuj„cy sposób: zaczynamy
od pytaæ na temat spraw ‡atwych, stopniowo przechodzimy do spraw coraz
trudniejszych, nastŒpnie zadajemy pytania w rozmowie najtrudniejsze, a po ich
zakoæczeniu stopniowo przechodzimy do pytaæ coraz ‡atwiejszych i koæczymy
ju¿ pytaniami dotycz„cymi spraw ‡atwych. Zasada ta wynika przede wszystkim
z omawianych ju¿ wcze�niej efektów pierwszeæstwa i �wie¿o�ci. Poniewa¿ lu-
dzie najlepiej zapamiŒtuj„ pocz„tek i koniec danego wydarzenia, te te¿ etapy
naszej z nimi rozmowy najbardziej utkwi„ im w pamiŒci, natomiast �rodek
przynajmniej trochŒ im siŒ zatrze. Je�li wiŒc umie�cimy pytania trudne w �rod-
ku rozmowy, klientowi pozostanie ogólne wra¿enie, ¿e spotkanie odby‡o siŒ
w przyjemnej atmosferze, co prawda omawiano jakie� trudne zagadnienia, ale
w zasadzie by‡o mi‡o. Najgorsze, co mo¿emy zrobiæ, to gwa‡townie zakoæczyæ
spotkanie po uzyskaniu trudnych informacji, gdy klient jest roztrzŒsiony. Nie-
wskazane jest równie¿ przeplatanie pytaæ o sprawy trudne pytaniami o sprawy
‡atwe. Takie postŒpowanie mo¿e doprowadziæ klienta do jeszcze wiŒkszej hu-
�tawki emocji. Z regu‡y po pytaniu trudnym klient nastawia siŒ wewnŒtrznie,
¿e bŒdziecie rozmawiaæ o rzeczach trudnych, i jest przygotowany, ¿e chwilŒ to
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potrwa. Kiedy nagle zmienisz temat na ‡atwiejszy, on siŒ rozprŒ¿y, my�l„c, ¿e
ju¿ koniec nieprzyjemnego fragmentu rozmowy. Ponowne zadanie pytania do-
tycz„cego spraw trudnych mo¿e okazaæ siŒ dla niego jeszcze bardziej stre-
suj„ce, gdy¿ nie bŒdzie ju¿ na nie przygotowany. Lepiej wiŒc skumulowaæ seriŒ
pytaæ trudnych w jednym momencie rozmowy, a potem stopniowo przechodziæ
do spraw ‡atwiejszych. Stopniowo, tak aby powoli wyprowadzaæ klienta z g‡Œ-
bokich emocji, zbyt szybka zmiana tematu �wiadczy bowiem o braku szacunku
do cudzych uczuæ i mo¿e wrŒcz wywo‡aæ bardzo siln„ reakcjŒ emocjonaln„
(np. je�li od razu po zapytaniu kobiety, czy zosta‡a zgwa‡cona, zadasz jej pyta-
nie o to, czy mia‡a du¿e problemy z trafieniem do poradni).

Oczywi�cie zadawanie serii pytaæ trudnych te¿ nie jest proste. Przede
wszystkim trzeba zadbaæ o ich formŒ, aby klient nie mia‡ wra¿enia, ¿e bez po-
wodu, z niezdrowej ciekawo�ci wchodzisz z butami w jego ¿ycie. Dlatego
t‡umacz klientowi, w jakim celu o dan„ rzecz pytasz. W uzasadnieniu podawaj
zawsze prawdziwe i jak najbardziej konkretne powody (np. Wiem, ¿e odpo-
wied� na to pytanie mo¿e byæ dla Pani bolesna, jednak¿e na rozprawie rozwo-
dowej s„d zapyta Pani„ o Paæstwa po¿ycie ma‡¿eæskie, gdy¿ jest to wa¿ne dla
ustalenia, czy nast„pi‡ pe‡en rozpad po¿ycia ma‡¿eæskiego; Przy ustalaniu ojco-
stwa s„d bierze pod uwagŒ wszystkich partnerów seksualnych, których mia‡a
matka dziecka w okresie miŒdzy trzechsetnym a sto osiemdziesi„tym dniem
przed porodem, dlatego proszŒ nam powiedzieæ, czy oprócz X mia‡a Pani w tym
okresie stosunek seksualny z innymi mŒ¿czyznami). Nie oznacza to, ¿e masz
klienta przepraszaæ za zadanie mu trudnego pytania. To nie Twoja wina, ¿e bŒ-
dziecie o tym rozmawiaæ, to by‡ wybór Twojego klienta, ¿e z tym problemem
do Ciebie przyszed‡. PamiŒtaj równie¿, ¿e nie zawsze to, co mo¿e byæ trudne
dla Ciebie, bŒdzie równie trudne dla niego (np. o ile dla Ciebie rozmawianie
o seksie mo¿e byæ krŒpuj„ce, o tyle dla Twojej klientki prostytutki bŒdzie sta-
nowiæ rzecz zupe‡nie normaln„). Mo¿e siŒ okazaæ, ¿e dopiero, kiedy zaczynasz
przepraszaæ klienta, i¿ o co� go pytasz, zaczyna on zdawaæ sobie sprawŒ, ¿e
dany temat jest trudny, krŒpuj„cy czy ¿e nie wypada o tym rozmawiaæ (wiŒc za-
miast: Przepraszam, ¿e o to pytam, ale ..., powiedz raczej: Chcia‡bym zadaæ
Pani do�æ intymne pytanie, poniewa¿ ...).

Oprócz s‡ów, które dobierzesz, zasadnicz„ rolŒ odgrywa równie¿ sposób,
w jaki dane pytanie zadasz � intonacja g‡osu, mimika, pozycja cia‡a. Sposób
artykulacji pytania bardziej pokazuje klientowi, czy stawiasz je z czystej cieka-
wo�ci, z ironi„, czy te¿ dla uzyskania informacji merytorycznych. Staraj siŒ
przede wszystkim, aby pytanie nie zosta‡o odebrane jako napastliwe, ocenia-
j„ce klienta negatywnie, czy �wiadcz„ce o pogardzie do niego (np. Jak mog‡a
Pani pozwoliæ, aby m„¿ tyle lat znŒca‡ siŒ nad Pani dzieæmi?). Je�li bowiem
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klient odbierze takie pytanie jako atak, to albo odpowie agresj„, albo zamknie
siŒ w sobie (kobieta-ofiara przemocy mo¿e zareagowaæ wyrzutami sumienia
i zacz„æ broniæ swojego mŒ¿a-oprawcŒ, gdy¿ do takiej postawy w‡a�nie jest
przyzwyczajona). Zadaj„c takie pytania, powiniene� zachowaæ powagŒ tak¿e
w postawie, mimice, gestykulacji. Podobnie wa¿na jest Twoja postawa, w chwili
gdy s‡uchasz odpowiedzi klienta (a nawet gdy czekasz na tŒ odpowied�). Pozy-
cja cia‡a nachylona w stronŒ rozmówcy, kontakt wzrokowy oraz potakiwanie
g‡ow„ wskazuj„, ¿e jeste� skupiony na tym, co klient mówi (tzw. komunikacja
bierna). Czasami mo¿esz go w tym utwierdziæ, a tak¿e zachŒciæ do dalszego
pytania wtr„caj„c monosylaby (Mhm; Aha; Rozumiem; Tak; To interesuj„ce).
Z rozmowy z klientem powinni�cie robiæ notatki. Klient ma tego �wiadomo�æ
i dlatego Twoje pisanie, w czasie gdy on mówi, bŒdzie raczej odbiera‡ jako
przejaw zainteresowania ni¿ nieuwagi. Zawsze jednak warto podzieliæ siŒ rola-
mi z partnerem � jeden z Was bŒdzie odpowiedzialny za utrzymywanie kontak-
tu i prowadzenie rozmowy, drugi � za zapamiŒtywanie faktów i weryfikowanie
ich spójno�ci oraz pe‡no�ci omówienia tematu (przy czym to, któremu z Was
przypadnie w udziale dana rola, bŒdzie w du¿ym stopniu zale¿a‡o od klienta
� to on wybierze sobie osobŒ, z któr„ woli rozmawiaæ).

Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz rozmawia‡e� z przyjacielem o jakim�
powa¿nym swoim problemie, w który by‡e� bardzo zaanga¿owany. Jak wte-
dy przyjaciel siŒ zachowywa‡, co mówi‡? Czy odpowiada‡o Ci jego zacho-
wanie? Jakie jego zachowanie, jakie s‡owa wtedy by Ci pomog‡y, sk‡oni‡y
do szczerej, pe‡nej wypowiedzi? Porozmawiaj ze swoim partnerem ¿ycio-
wym o tym, czego oczekuje od Ciebie w tego typu rozmowach, i przy na-
stŒpnej okazji spróbuj siŒ zachowaæ w taki w‡a�nie sposób.

Jak ju¿ wielokrotnie zosta‡o powiedziane, rozmawianie o sprawach trud-
nych dla klienta wi„¿e siŒ z regu‡y z prze¿ywaniem przez niego silnych emo-
cji. Zadawanie kolejnego pytania, nawet w najdelikatniejszy sposób, nie zaw-
sze mo¿e siŒ okazaæ skuteczn„ metod„ radzenia sobie z tymi emocjami. Lepiej
jest najpierw choæ trochŒ je wyciszyæ. Najlepiej do tego celu s‡u¿„ dwie techni-
ki komunikacji � dowarto�ciowanie i odzwierciedlenie emocji.

b. Dowarto�ciowanie

W ¿yciu bardzo rzadko s‡yszymy pozytywne informacje na nasz temat.
Dzieci od maleæko�ci przyzwyczajane s„ do tego, ¿e gdy co� zbroj„, to doro�li
zwracaj„ na nie uwagŒ i je karc„, natomiast gdy s„ grzeczne, z regu‡y nikt ich
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nie zauwa¿a � ju¿ ¿eby zosta‡y pochwalone, musz„ dokonaæ naprawdŒ wielkie-
go osi„gniŒcia. W zwi„zku z tym mamy psychiczny g‡ód mi‡ych informacji.
Dlatego na ka¿dy komplement reagujemy pozytywnie, choæ czŒsto siŒ zdarza,
¿e mamy problemy z ich s‡uchaniem � nie wiemy, jak siŒ zachowaæ, albo po-
dejrzewamy rozmówcŒ o posiadanie ukrytego interesu. Nawet jednak wtedy
czujemy siŒ przyjemnie. TŒ warto�æ pozytywnych informacji mo¿na wykorzy-
staæ jako technikŒ komunikacji w‡a�nie w sytuacjach trudnych, gdy nie bardzo
wiemy, co powiedzieæ klientowi, bo np. prze¿ywa on silne emocje. Oczywi�cie
nie zachŒcam tutaj do prawienia ka¿demu klientowi banalnych pochlebstw, ale
do dowarto�ciowania go, aby � pomimo faktycznie trudnej sytuacji � poczu‡ siŒ
emocjonalnie lepiej, tak by móg‡ z Wami dalej merytorycznie rozmawiaæ.

Powiedzenie czego� mi‡ego osobie, której nie znamy i czŒsto nie lubimy,
nie jest proste � nie bardzo wiadomo, pochwalenie czego mo¿e klientowi spra-
wiæ przyjemno�æ. Bardzo ryzykowne jest komplementowanie wygl„du zew-
nŒtrznego i stroju. Przede wszystkim mo¿emy nie trafiæ (klientka uwa¿a, ¿e
akurat wygl„da okropnie, bo trzy noce nie spa‡a, a my�my pochwalili blado�æ
jej cery albo sukienkŒ, któr„ kupi‡a dziesiŒæ lat temu). Prawda obiektywna
w tym przypadku nie ma znaczenia, liczy siŒ wy‡„cznie subiektywne wra¿enie
klienta, którego nigdy nie zdo‡amy przewidzieæ (superzgrabne kobiety potrafi„
mieæ g‡Œbokie kompleksy odno�nie do wygl„du w‡asnych nóg lub � co gorsza
� maj„ tak dosyæ tego typu komplementów, ¿e bardzo by chcia‡y, aby kto�
wreszcie przesta‡ patrzeæ na nie jak na ekstrablondynki, ale zauwa¿y‡, ¿e maj„
te¿ co� w g‡owie).

Równie ryzykowne jest chwalenie ludzkich cech charakteru. Jak ju¿ wcze�-
niej wspomnia‡am, mówi„c o atrybucji dyspozycyjnej i sytuacyjnej, mamy ten-
dencjŒ zak‡adaæ, ¿e pojedyncze zachowanie cz‡owieka �wiadczy o tym, jaki on
jest zawsze, co jednak z regu‡y nie odpowiada prawdzie (lub przynajmniej nie
odpowiada subiektywnej wizji cz‡owieka o nim samym). Ponadto mówienie lu-
dziom, ¿e s„ mili, pracowici, uczciwi, kulturalni itp. dzia‡a jak nadanie im ety-
kietki. Pó�niej trudniej bŒdzie im przyznaæ siŒ Wam do jakiej� sytuacji, gdy
post„pili odmiennie, ni¿ powinien zachowywaæ siŒ cz‡owiek mi‡y, pracowity,
uczciwy czy kulturalny. Ponadto sami sobie stwarzacie wzorzec, w jaki nastŒp-
nie bŒdziecie postrzegaæ i interpretowaæ jego osobŒ i zachowanie (wed‡ug za-
sad samosprawdzaj„cej siŒ przepowiedni). Podlegamy ju¿ tylu b‡Œdom postrze-
gania, ¿e nie warto sobie tworzyæ dodatkowych zafa‡szowaæ.

Co w takim razie mo¿na w kliencie dowarto�ciowaæ? Przede wszystkim
to, co mo¿esz zaobserwowaæ � a wiŒc konkretne zachowanie klienta. Przy
czym pamiŒtaj, i¿ dowarto�ciowanie musi byæ prawdziwe, to znaczy zarówno
dane zachowanie ma mieæ miejsce, jak i faktycznie musi ono w Tobie wzbudziæ
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pozytywne emocje. Ponadto ma ono sprawiæ przyjemno�æ klientowi, a nie
wy‡„cznie Tobie (np. LubiŒ, jak mi po¿yczasz pieni„dze). Je�li siŒ dobrze zasta-
nowiæ, w ka¿dym � nawet bardzo nielubianym � mo¿na znale�æ co� takiego:

Klient z przejŒciem po raz dziesi„ty opowiada Ci o swoim konflikcie
z s„siadami: Podziwiam, ¿e siŒ Pan tak bardzo anga¿uje w tŒ sprawŒ.

Klient zarzuca CiŒ stosem dokumentów: Imponuje mi, ¿e tak skrupu-
latnie gromadzi Pan dokumenty.

Klientka zmoczona wpada do kliniki spó�niona kwadrans: Doce-
niam, ¿e w tak„ pogodŒ przysz‡a Pani do nas.

Poniewa¿ � jak ju¿ zosta‡o powiedziane � ludzie nie bardzo potrafi„ reago-
waæ na komplementy, mo¿esz siŒ spodziewaæ, ¿e bŒd„ starali siŒ zanegowaæ
Twoj„ wypowied� (taka tendencja cechuje szczególnie kobiety, które wycho-
wuje siŒ w przekonaniu, ¿e wypada, aby by‡y skromne, a co za tym idzie � nie
powinny przyjmowaæ komplementów). W zasadzie jedyn„ metod„, aby zapo-
biec zaprzeczeniu w stylu: Ale¿ sk„d, co Pan mówi, jest sformu‡owanie dowar-
to�ciowania od siebie: Ja lubiŒ, ceniŒ, szanujŒ; Mnie siŒ podoba itp. Klient nie
mo¿e wtedy powiedzieæ: Nieprawda, Panu siŒ nie podoba, bo taka wypowied�
nie ma sensu.

Z drugiej strony, aby zapobiec podejrzeniom klienta, ¿e powiedzeniem cze-
go� mi‡ego usi‡ujesz co� od niego uzyskaæ, Twoje dowarto�ciowania powinny
byæ powi„zane z tematem Waszej rozmowy (klientka opowiada Ci, ¿e przez
20 lat m„¿ znŒca‡ siŒ nad ni„ fizycznie i psychicznie, a ona znosi‡a to, aby dzie-
ci mia‡y ojca wtedy mo¿esz jej powiedzieæ np.: Jestem pod wra¿eniem Pani po-
�wiŒcenia dla dobra dzieci � oczywi�cie, je�li to prawda). PamiŒtaj równie¿,
aby jŒzyk, którym wyra¿asz dowarto�ciowanie, by‡ dostosowany do klienta. Je-
�li bowiem zabrzmi ono jak sztuczny frazes, klient w nie nie uwierzy i nie
spe‡ni ono swojego zadania � wyciszenia go, obni¿enia napiŒcia, stworzenia
poczucia bezpieczeæstwa itp.

Podobnym narzŒdziem, a nawet jeszcze skuteczniejszym przy klientach
skupionych wy‡„cznie na w‡asnych emocjach, jest odzwierciedlenie uczuæ.

c. Odzwierciedlenie uczuæ

Kiedy klientem targaj„ silne emocje, rozmowa merytoryczna nie ma sensu
� i tak nie bŒdzie on w stanie przedstawiæ nam obiektywnej sytuacji ani tym
bardziej przyj„æ informacji od nas. Nie zachŒcam do empatii i wspó‡czucia
klientowi, gdy¿ przejmuj„c na siebie jego odczucia, zatracamy dystans emocjo-
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nalny konieczny do rozwi„zania jego problemu prawnego. Warto natomiast po-
wiedzieæ klientowi, ¿e widzimy jego uczucia, rozumiemy je i akceptujemy. Za-
sada budowania wypowiedzi bŒd„cej odzwierciedleniem uczuæ (zwanej te¿ pa-
rafraz„ emocji) jest dok‡adnie taka sama jak przy dowarto�ciowaniu � mówimy
od siebie, nazywaj„c uczucia adekwatnie do sytuacji: WidzŒ, ¿e jest Pani zroz-
paczona; Rozumiem, ¿e to boli; Mam �wiadomo�æ, ¿e to Pana gniewa itp.

Odzwierciedlenie emocji spe‡nia kilka funkcji. Przede wszystkim pokazuje
klientowi, ¿e jest naprawdŒ s‡uchany i akceptowany w tym, co prze¿ywa. Po
drugie, daje Ci mo¿liwo�æ powiedzenia Twojej kwestii w dialogu bez anga-
¿owania siŒ w jego emocje i bez przytakiwania mu (po kwestii: Mój m„¿ jest
potworem, zawsze lepiej powiedzieæ: WidzŒ, ¿e Pani bardzo silnie prze¿ywa
swoje problemy ma‡¿eæskie, ni¿: Ma Pani racjŒ). PamiŒtaj, ¿e Twoje potwier-
dzenie s‡uszno�ci stanowiska klienta ma bardzo du¿„ wagŒ wed‡ug za‡o¿enia:
�Mój prawnik powiedzia‡, ¿e mam racjŒ!�. Na wszelki wypadek lepiej unikaæ
tego typu pu‡apek, gdy¿ gdy pó�niej bŒdziesz zmuszony przekazaæ klientowi
poradŒ prawn„, z której wyniknie, ¿e wcale nie mia‡ racji, mo¿e mieæ do Ciebie
pretensje.

Ponadto parafraza emocji, które klient wyra¿a jedynie w sposób niewer-
balny (siedzi skulony, trzŒs„ mu siŒ rŒce, zaczyna p‡akaæ, odwróci‡ siŒ od Cie-
bie i zapatrzy‡ zamy�lony w jaki� punkt, nies‡uchaj„c CiŒ itp.), pozwala Ci fak-
tycznie zweryfikowaæ, co klient odczuwa. Nie istnieje co� takiego, jak po-
wszechny, spójny i jednoznaczny jŒzyk cia‡a (cokolwiek by� przeczyta‡ w po-
radnikach, szczególnie dotycz„cych NLP � neurolingwistycznego programo-
wania � w cz‡owieku nie da siŒ czytaæ jak w ksi„¿ce). Ka¿dy z nas ma swój in-
dywidualny sposób komunikacji niewerbalnej, co mo¿e prowadziæ do nieporo-
zumieæ wynikaj„cych z b‡Œdnego odczytywania intencji naszego rozmówcy,
szczególnie je�li tej osoby dobrze nie znamy. Trzeba równie¿ pamiŒtaæ, i¿ ko-
munikacja niewerbalna jest g‡Œboko uzale¿niona od wzorców kulturowych. Ist-
nieje wrŒcz ca‡a gama gestów konwencjonalnych, zwi„zanych z okre�lon„ kul-
tur„, grup„ spo‡eczn„ czy zawodem. Z tych powodów istnieje pewne ryzyko, ¿e
mo¿esz siŒ pomyliæ w interpretacji niewerbalnych sygna‡ów wysy‡anych przez
klienta. Nazwanie tego, co widzisz, pozwoli Ci zweryfikowaæ tŒ hipotezŒ (np.
Zauwa¿y‡em, ¿e posmutnia‡a Pani i zamilk‡a, gdy wspomnia‡em o mo¿liwo�ci
dochodzenia tego roszczenia na drodze procesu cywilnego. ProszŒ nam powie-
dzieæ, co wp‡ynŒ‡o na zmianŒ Pani nastroju). Je�li zostawisz klientowi miejsce
na wyja�nienie przyczyny swojego zachowania (choæby nawet tylko intonacj„
g‡osu), z regu‡y powie Ci, czemu tak siŒ zachowa‡, a je�li siŒ pomyli‡e� w inter-
pretacji jego emocji, sam je nazwie (o ile je w ogóle prze¿ywa, bo mo¿e klient-
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ka w‡a�nie gwa‡townie zamilk‡a, bo nie rozumie s‡owa �roszczenie� i nie wie,
jak Ci o tym powiedzieæ).

Dodatkowo parafraza uczuæ sk‡ania ludzi do my�lenia o tym, co czuj„.
Z emocjami jest tak, ¿e nie mo¿na ich jednocze�nie prze¿ywaæ i analizowaæ. Je-
�li wiŒc klient otrzyma informacjŒ: �Jestem z‡y� i zacznie siŒ nad tym zastana-
wiaæ, automatycznie poziom jego emocji choæ trochŒ opadnie. Ten mechanizm
zadzia‡a jeszcze mocniej, gdy uczucie prze¿ywane przez klienta nazwiesz o ton
s‡abiej (tzw. przeformu‡owanie emocji � �bardzo zdenerwowany�, gdy jest w�cie-
k‡y; �pe‡en obawy�, gdy jest przera¿ony; �potwornie smutny�, gdy jest zrozpa-
czony itp.). PamiŒtaj jednak, aby by‡a to nazwa adekwatna, gdy¿ je�li zbyt zde-
precjonujesz uczucie klienta, mo¿e on zareagowaæ jego eskalacj„. Najgorszym
jednak pomys‡em jest powiedzenie: ProszŒ siŒ uspokoiæ. Z regu‡y powoduje
ono dok‡adnie odwrotne zachowanie klienta, gdy¿ tak naprawdŒ niesie ze sob„
komunikat: �Zachowuje siŒ Pan nie tak, jak nale¿y�. Taki komunikat tak na-
prawdŒ zamiast uspokoiæ klienta, jeszcze bardziej pog‡Œbia jego emocje, gdy¿
zaczyna siŒ on stresowaæ nie tylko trudn„ dla niego opowie�ci„, ale tak¿e fak-
tem, ¿e jego zachowanie odbiega od przyjŒtych norm kulturowych, a wiŒc do-
wodzi, ¿e sobie z sob„ nie radzi. Je�li wiŒc nie masz pomys‡u, jak zareagowaæ
na wzburzone emocje klienta, nie wiesz, co mu powiedzieæ, posied� chwilŒ
w milczeniu i przeczekaj jego wybuch. P‡acz„cej klientce mo¿esz podaæ chus-
teczki do nosa, które zawsze warto mieæ pod rŒk„, lub zaproponowaæ co� do picia.
Z kolei gdy klient krzyczy, przede wszystkim nie daj siŒ ponie�æ jego w�ciek-
‡o�ci � je�li tak¿e Ty zaczniesz krzyczeæ, doprowadzi to tylko do eskalacji agre-
sji, a mo¿e groziæ nawet tym, ¿e klient przejdzie do argumentów si‡owych.
Czasami dobr„ metod„ mo¿e byæ przeproszenie klienta, nawet je�li Ty osobi-
�cie nie jeste� winny danej negatywnej dla niego sytuacji � taka reakcja mo¿e
zadzia‡aæ na klienta paradoksalnie, gdy¿ raczej spodziewa siŒ on z Twojej stro-
ny aktywnego odparcia ataku.

Podobnie jak przeformu‡owaniem uczuæ mo¿esz obni¿yæ emocje klienta,
pos‡uguj„c siŒ komunikacj„ niewerbaln„. Na pocz„tku wspomniano o zasadzie
niewerbalnego dostosowywania siŒ do klienta � przyjmowania podobnej pozy-
cji cia‡a, gestykulacji, tempa mówienia itp. W sytuacji kryzysowej spróbuj za-
stosowaæ tŒ zasadŒ, a po chwili bardzo powoli zacznij zmieniaæ swoj„ postawŒ
na tak„, któr„ chcia‡by�, aby przyj„‡ klient. Przyk‡adowo, je�li klient gwa‡tow-
nie siŒ skuli‡, pochyli‡ g‡owŒ i �ciszy‡ g‡os, zrób to samo, a nastŒpnie zmieniaj
pozycjŒ cia‡a na coraz bardziej otwart„, stopniowo nawi„zuj coraz czŒstszy
kontakt wzrokowy i zacznij mówiæ g‡o�niej (analogicznie, je�li klient zacznie
krzyczeæ, pocz„tkowo podnie� trochŒ g‡os, a nastŒpnie go wyciszaj). Je�li Two-
je zachowanie bŒdzie zmienia‡o siŒ stopniowo i nieinwazyjnie, istnieje du¿a
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szansa, ¿e �poci„gniesz za sob„� klienta. Zupe‡nie niezauwa¿alnie dla niego
przyjmie on Twój sposób zachowania siŒ, a jednocze�nie jego poziom emocji
dostosuje siŒ do tego zachowania, aby zachowaæ spójno�æ w‡asnego komunika-
tu (trudno byæ w�ciek‡ym, mówi„c spokojnym g‡osem, albo przera�liwie siŒ
baæ, siedz„c wyprostowanym z utrzymanym kontaktem wzrokowym).

Spróbuj kiedy� zabawiæ siŒ w tego typu manipulacjŒ w rozmowie
z przyjacielem. Najpierw dostosuj siŒ do niego, a potem powoli spróbuj go
za sob„ poci„gn„æ. ProponujŒ powtarzanie æwiczeæ � trening czyni mistrza
� wa¿ne jednak, aby� robi‡ to �wiadomie.

PamiŒtaj jednak, ¿e w kontakcie z klientem nie tylko on bŒdzie prze¿ywa‡
silne emocje. Aby nie daæ siŒ ponie�æ z‡o�ci klienta, nie zapominaj, ¿e z re-
gu‡y nie Ty jeste� jej przyczyn„, nie przeciwko Tobie jest ona skierowana (na-
wet je�li klient obrzuca CiŒ personalnymi inwektywami). Dla zachowania pra-
wid‡owej oceny sytuacji psychologowie proponuj„ zastosowanie techniki zwa-
nej �pój�ciem na galeriŒ�. Spróbuj spojrzeæ na zachowanie klienta z innej
perspektywy ni¿ w‡asna � np. z boku (z perspektywy osoby trzeciej) albo jesz-
cze lepiej � z punktu widzenia klienta. Gdy uda Ci siŒ ujrzeæ �wiat jego oczy-
ma, ‡atwiej zrozumiesz jego w�ciek‡o�æ, poznasz jej przyczyny i uznasz, ¿e jest
ona reakcj„ adekwatn„ do jego trudno�ci ¿yciowych, rozpaczy, lŒku, braku wia-
ry w siebie lub nadziei na przysz‡o�æ itp.

Gdy ju¿ uda Ci siŒ wyprowadziæ klienta z fazy g‡Œbokich emocji, mo¿ecie
powróciæ do omawiania aspektów merytorycznych jego problemu prawnego.
Oprócz zadawania pytaæ, których nadmiar mimo wszystko sprawia wra¿enie
przes‡uchania, a tym samym stawia CiŒ w pozycji dominuj„cej, warto stosowaæ
jeszcze inne techniki komunikacji werbalnej, z których najskuteczniejsz„ jest
parafraza tre�ci.

d. Parafraza

Parafraza tre�ci jest narzŒdziem zbli¿onym w swojej konstrukcji do parafra-
zy uczuæ, tyle tylko ¿e zamiast na prze¿ywanych przez klienta emocjach odtwa-
rzamy merytoryczne tre�ci przekazane nam przed chwil„ przez klienta:

Je�li dobrze rozumiem, ... (w‡asnymi s‡owami streszczamy to, co powie-
dzia‡ klient), czy¿ nie?

Tak zbudowana parafraza wygl„da mo¿e trochŒ sztucznie, szczególnie jej
ostatnia czŒ�æ, która jest kalk„ z angielskiego. Chodzi o to, ¿eby�my na koæcu
zostawili klientowi miejsce na zaprzeczenie, je�li b‡Œdnie sparafrazowali�my
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jego wypowied�. Nie zawsze bowiem musimy trafiæ z nasz„ parafraz„, wtedy
jednak klient musi mieæ szansŒ na to, aby nam to powiedzieæ i wyja�niæ, o co
dok‡adnie mu chodzi. Jest to jedna z wa¿niejszych funkcji parafrazy � weryfi-
kuje, czy dobrze zrozumieli�my tre�ci przekazane nam przez klienta. Je�li nie
damy klientowi mo¿liwo�ci, aby potwierdzi‡ lub zaprzeczy‡, to niczego tak na-
prawdŒ nie sprawdzimy. Z drugiej strony, parafraza daje klientowi poczucie, ¿e
jest s‡uchany, rozumiany i akceptowany. W wypadku wiŒc gdy b‡Œdnie stre�ci-
my sens jego wypowiedzi i nie pozwolimy mu tego zweryfikowaæ, bŒdzie ra-
czej mia‡ wra¿enie, ¿e wpychamy mu do ust w‡asne s‡owa i narzucamy nasz„
interpretacjŒ, zamiast go s‡uchaæ.

Pos‡uchaj czasem debat sejmowych, szczególnie w wa¿nych i anga-
¿uj„cych sprawach. Zwróæ uwagŒ, co siŒ dzieje, gdy mówca wyg‡asza tekst:
�Parafrazuj„c mojego przedmówcŒ ...�. Co robi ów przedmówca, który nie
ma ju¿ szansy na uzyskanie g‡osu, je�li parafraza by‡a b‡Œdna? Zastanów siŒ,
jak sam by� zareagowa‡, co by� czu‡ w takiej sytuacji.

Z tych samych powodów, streszczaj„c wypowied� klienta, musimy u¿y-
waæ w‡asnych s‡ów (oczywi�cie dostosowanych do jego jŒzyka). Je�li bowiem
powtórzymy dok‡adnie jego tekst, to po pierwsze, nie sprawdzimy, czy dobrze
zrozumieli�my zastosowane przez niego s‡owa oraz prawid‡owo wyinterpreto-
wali�my z nich opis zdarzenia lub potrzeby klienta (fakt bowiem, ¿e przytaknie,
tak naprawdŒ niczego nam nie wyja�ni). Po drugie za�, wbrew pozorom, wcale
nie damy klientowi poczucia, ¿e go s‡uchamy, a wrŒcz przeciwnie � ¿e go wca-
le nie s‡uchali�my, tylko gdy zrobi‡a siŒ cisza, bo on zawiesi‡ g‡os, czekaj„c na
nasz„ odpowied�, na gwa‡t usi‡owali�my sobie przypomnieæ, co w‡a�nie powie-
dzia‡, i odtworzyli�my jego poprzednie s‡owa jak zapis z ta�my. Mo¿e to dopro-
wadziæ do irytacji i zarzutu: No w‡a�nie to mówiŒ, czy Pan mnie w ogóle
s‡ucha?!

Parafraza spe‡nia funkcjŒ podobn„ do pytaæ otwartych � pozwala klientowi
mówiæ i swobodnie podawaæ dalsze informacje, a jednocze�nie dziŒki swojej
nieinwazyjno�ci pozwala na unikniŒcie wra¿enia wypytywania, które zawsze
towarzyszy du¿ej liczbie pytaæ. PamiŒtaj jednak, ¿e parafraza nie mo¿e byæ
d‡u¿sza od parafrazowanej wypowiedzi. Gdy dok‡adnie powtarzamy wszystkie
w„tki poruszone przez klienta, znowu pokazujemy mu raczej, ¿e tak naprawdŒ
niewiele z jego wypowiedzi zrozumieli�my. Poza tym tracimy tym sposobem
kolejn„ funkcjŒ parafrazy � ucinanie dygresji. Parafraza jest dobrym narzŒ-
dziem na gadatliwych klientów, którzy do swojej wypowiedzi wrzucaj„ wiele
niepotrzebnych w„tków ubocznych. Zamiast mówiæ klientowi: Mówi Pan nie
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na temat; ProszŒ wróciæ do meritum itp., lepiej sparafrazowaæ jego wypowied�,
ograniczaj„c siŒ do wybrania najwa¿niejszych, istotnych z prawnego punktu
widzenia w„tków. Klient automatycznie poci„gnie w‡a�nie ten temat, nie za-
uwa¿ywszy nawet, ¿e pominŒli�my jego dygresje. Poza tym parafraza pozwala
uporz„dkowaæ uzyskiwane informacje. Parafrazuj„c pojedynczy w„tek, mo¿emy
tym samym go zamkn„æ, je�li klient przytaknie i nie bŒdzie mia‡ nic wiŒcej do
dodania. Wtedy mo¿emy przej�æ do kolejnego zagadnienia.

Ponadto parafraza pozwala klientowi us‡yszeæ tre�æ, któr„ w‡a�nie wypo-
wiedzia‡. Ludzie czŒsto mówi„ ró¿ne rzeczy bez zastanowienia, wcale nie
chc„c ich realizacji. Gdy im powtórzymy, co us‡yszeli�my, daj„c mo¿liwo�æ za-
przeczenia, maj„ szansŒ wycofania siŒ taktownie z zajŒtego uprzednio stanowi-
ska. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e jak ju¿ zosta‡o wcze�niej powiedziane, ludzie lubi„
zachowywaæ siŒ w sposób spójny i konsekwentny, czyli trwaæ na raz zajŒtej po-
zycji. Ryzykujemy wiŒc, ¿e bŒd„ szli w zaparte odno�nie do wypowiedzianych
¿„daæ lub opinii, aby nie zniszczyæ w‡asnego dobrego wizerunku. Parafraza sta-
nowi dla niech eleganck„ furtkŒ pozwalaj„c„ na zmianŒ zdania � to nie oni bo-
wiem zmieniaj„ zdanie, tylko to my�my co� b‡Œdnie zrozumieli (np. Moja by‡a
¿ona przesadza w swoich roszczeniach. Kto to widzia‡, abym jej zostawi‡ miesz-
kanie i p‡aci‡ a¿ 1000 z‡otych alimentów na troje dzieci! � Dobrze rozumiem, ¿e
uwa¿a Pan, ¿e dziecko mo¿na utrzymaæ za mniej ni¿ 300 z‡otych miesiŒcznie,
nawet gdy trzeba wynajmowaæ mieszkanie, tak? � No, nie. Chodzi mi o to, ¿e ...).

Przy zaostrzaniu siŒ konfliktu parafraza spe‡nia równie¿ rolŒ podobn„ do
odzwierciedlenia emocji � pozwala unikn„æ potwierdzania, ¿e klient ma racjŒ.
DziŒki parafrazie tre�ci, zachowuj„c w‡asne zdanie, neutralnie pokazujemy
klientowi, ¿e s‡yszymy jego stanowisko (np. Dziecko powinno byæ przy matce,
nie uwa¿a Pani?; Jak rozumiem, chcia‡aby Pani, aby syn mieszka‡ po rozwodzie
z Pani„, tak?). W ogóle parafraza jest �wietnym narzŒdziem do zastosowania,
gdy nie wiemy, co powiedzieæ. Rozmowa polega bowiem na tym, ¿e raz mówi
jedna strona, raz druga. W oczekiwaniu klienta bŒdzie wiŒc, ¿e po jego wypo-
wiedzi powinni�cie (Ty lub partner) zabraæ g‡os. Zadanie pytania nie zawsze
bŒdzie dobrym pomys‡em, np. gdy chcesz, aby klient kontynuowa‡ w„tek. Mo-
nosylaba mo¿e okazaæ siŒ niewystarczaj„ca. Za to parafraza daje Ci bardzo po-
dobn„ d‡ugo�æ wypowiedzi, która by‡a w‡a�nie udzia‡em klienta (co zachowuje
równowagŒ w rozmowie), nie zmuszaj„c ani do potakiwania, ani do zajmowania
stanowiska, ani do pytania, ani tym bardziej do udzielania rad. Jej efekt natomiast
jest taki, ¿e klient mówi dalej na temat, na który chcesz zebraæ informacje.

Jednak¿e, aby parafraza tre�ci by‡a skuteczna, musi ona zawieraæ wy‡„cznie
tre�ci przekazane przez klienta, i to odtworzone w sposób neutralny. Nie jest
parafraz„ ocena osoby lub zachowania klienta (Nie wiem, dlaczego ¿ona ma
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pretensje, ¿e j„ zdradzam. Ja po prostu lubiŒ kobiety; � Dobrze rozumiem, ¿e
jest Pan podrywaczem?) ani interpretacja jego wypowiedzi (Nie mogŒ ju¿ wy-
trzymaæ z moim mŒ¿em; � Rozumiem, ¿e chcia‡aby Pani siŒ rozwie�æ). Parafraz„
nie jest równie¿ opowiadanie o w‡asnych podobnych zdarzeniach (Mam pro-
blemy z synem narkomanem � Wie Pani, w mojej rodzinie te¿ by‡ taki przypa-
dek). Czasami mo¿esz mieæ tak„ potrzebŒ znalezienia wspólnej p‡aszczyzny
z klientem, aby pokazaæ mu, ¿e naprawdŒ rozumiesz sytuacjŒ, w której siŒ zna-
laz‡ (my, kobiety; my, matki; my, ofiary przemocy). Jest to typowy sposób ko-
munikacji kobiet, nieodpowiedni w sytuacji pracy z klientem, gdy¿ wtedy ini-
cjatywa mówienia przechodzi na Ciebie i oddalacie siŒ od problemu klienta.
Poza tym z regu‡y zbyt ma‡o wiesz o problemie klienta, aby celnie trafiæ z po-
równaniem. Wtedy mo¿e on mieæ poczucie, ¿e wcale go nie s‡uchasz, tylko
my�lisz o w‡asnych problemach, które wcale go nie obchodz„ (metoda �inni
maj„ gorzej lub równie �le� nie zawsze jest skuteczna). Z kolei mŒskim sposo-
bem funkcjonowania jest dawanie rad, w chwili gdy tylko zosta‡ zdefiniowany
problem (Mam problemy z synem narkomanem � Powinna go Pani eksmitowaæ
ze swojego mieszkania). PamiŒtaj, ¿e parafraza nie jest dawaniem rad. Tych rad
nie wolno Ci jeszcze na tym etapie udzielaæ, co wynika jasno z regulaminu po-
radni. Ponadto zanim zaczniesz udzielaæ rad, upewnij siŒ, ¿e faktycznie wiesz,
w czym le¿y problem, a wiŒc ¿e dok‡adnie znasz ca‡y stan faktyczny. Upewnij
siŒ te¿, ¿e klient rzeczywi�cie chce, aby� tej rady mu udzieli‡. Ludzie czŒsto
prosz„ o radŒ, po to aby usprawiedliwiæ siŒ, ¿e zawracaj„ Ci g‡owŒ (szczegól-
nie, gdy przyszli do prawnika), tak naprawdŒ chc„ siŒ tylko po¿aliæ albo upew-
niæ w przekonaniu, ¿e s„ biedni, bo z ich problemów nie ma wyj�cia. W takim
wypadku ryzykujesz, ¿e klient zagra z Tob„ w �tak, ale�, czyli Ty dasz mu radŒ,
on znajdzie powód, ¿eby j„ odrzucisz, Ty dasz mu kolejn„, on j„ odrzuci, itd.
bez skutku (Mam problemy z synem narkomanem � Powinna go Pani namówiæ
do terapii � Tak, ale on nie chce siŒ leczyæ � W takim wypadku mo¿e powinna
go Pani eksmitowaæ ze swojego mieszkania � Tak, ale on pójdzie wtedy do mo-
jej matki � Powinna Pani porozmawiaæ z mam„, aby go nie przyjmowa‡a � Tak,
ale ona ma osiemdziesi„t lat i kocha swojego jedynego wnuka. Mówi, ¿e to
wszystko moja wina; itd.). PamiŒtaj, nie Ty ponosisz odpowiedzialno�æ za wy-
bory swoich klientów, niech lepiej ludzie sami sobie znajduj„ rozwi„zania swo-
ich problemów, Ty masz im tylko wyt‡umaczyæ, jakie rozwi„zania prawne s„
mo¿liwe i co trzeba zrobiæ, aby zgodnie z procedur„ dany efekt uzyskaæ.

Gdyby�my zastosowali parafrazŒ do wcze�niej przytaczanego dialogu, móg‡by
wygl„daæ on nastŒpuj„co:

� ProszŒ powiedzieæ, w czym mo¿emy Pani pomóc.
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� Mam problem z synem.
� Na czym ten problem polega?
� Wczoraj syn przyszed‡ po alkoholu.
� By‡ pijany, tak?
� Tak. By‡ potwornie pijany i bardzo agresywny.
� Jak siŒ zachowywa‡?
� Krzycza‡ na ca‡„ klatkŒ, wyzywaj„c mnie od najgorszych, bo nie

chcia‡am go wpu�ciæ do mieszkania.
� To znaczy, zrobi‡ awanturŒ na klatce schodowej, dobrze rozumiem?
� Tak. Otworzy‡am wtedy drzwi, bo nie chcia‡am, aby s„siedzi we-

zwali policjŒ.
� Je�li dobrze rozumiem, nie chcia‡a Pani, aby przyjecha‡a policja.
� Tak. To by‡o nie pierwszy raz. On zawsze tak siŒ zachowuje, jak

wypije. S„siedzi dzwoni„ po policjŒ. Jest zabierany do izby wytrze�wieæ.
Potem wraca do domu w�ciek‡y na mnie, a ja jeszcze muszŒ p‡aciæ za
jego pobyt w izbie.

� Czy dobrze Pani„ rozumiem, ¿e syn, nawet gdy jest trze�wy, jest
w stosunku do Pani agresywny?

� Tak, chocia¿ tylko gdy jest pijany, to podnosi na mnie rŒkŒ. Bije po
twarzy. Niszczy meble.

� Co Pani wtedy robi?
� Staram siŒ go nie denerwowaæ. Chowam siŒ przed nim, aby

unikn„æ bicia. Raz, jak nie zd„¿y‡am siŒ zamkn„æ w pokoju, to zbi‡ mnie
tak, ¿e trzeba by‡o wezwaæ karetkŒ.

� Jak czŒsto mu siŒ zdarzaj„ takie zachowania?
� Dwa, trzy razy w tygodniu. Okresami nawet codziennie.
� Z tego, co Pani mówi, wnioskujŒ, ¿e Pani syn jest alkoholikiem,

prawda?
� No, tak. On my�li tylko o wódce. Wynosi mi z domu rzeczy, które

sprzedaje, aby mieæ pieni„dze na alkohol.
� Czyli rozumiem, ¿e syn nie tylko stosuje wobec Pani przemoc fi-

zyczn„ po pijanemu, ale tak¿e kradnie rzeczy z domu, tak?
� Tak. A poza tym...

e. Zakoæczenie wywiadu

Na zakoæczenie rozmowy dobrze by‡oby podsumowaæ zebrane do tej pory
informacje. Podsumowanie jest jakby d‡u¿sz„ parafraz„, zawieraj„c„ w sobie
wszystkie wa¿ne w„tki konieczne do rozwi„zania problemu prawnego. Podsu-
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mowanie pozwala przede wszystkim uporz„dkowaæ informacje, zweryfikowaæ,
czy wszystko zosta‡o wyja�nione lub ewentualnie do których zagadnieæ powin-
ni�cie wróciæ na kolejnym spotkaniu. Podsumowuj„c, masz tak¿e okazjŒ zwe-
ryfikowaæ, czy otrzyma‡e� od klienta (i skserowa‡e�) wszystkie potrzebne Ci
dokumenty, a je�li nie � jest to odpowiedni moment na wypisanie klientowi,
które jeszcze dokumenty powinien Ci donie�æ. Dobrze, aby spotkanie podsumo-
wa‡ ten z Was, który robi‡ notatki, pos‡uguj„c siŒ nimi � wszystkie wa¿ne
aspekty sprawy musz„ byæ zapisane, bo inaczej Wam umkn„. W czasie podsu-
mowania macie ostatni„ szansŒ uzupe‡niæ Wasze zapiski. Nale¿y podsumowy-
waæ poszczególne zagadnienia punkt po punkcie, daj„c w ka¿dym momencie
klientowi mo¿liwo�æ potwierdzenia, zaprzeczenia albo dodania czego�. Je�li
rozmowa dotyczy‡a ró¿nych problemów, róbcie podsumowania przed przej�-
ciem do kolejnego tematu po zakoæczeniu danej sprawy, to pozwoli ju¿ do niej
nie wracaæ. Pod koniec spotkania zawsze warto zadaæ ostatnie pytanie ogólne:
Czy jeszcze co� chcia‡by Pan dodaæ?

Gdy ju¿ zebrali�cie wszystkie niezbŒdne informacje, zanim rozstaniecie siŒ
z klientem, musicie ustaliæ, jakie s„ jego potrzeby i oczekiwania odno�nie do
prawnego rozwi„zania jego problemu (Opowiedzia‡a nam Pani o swoich pro-
blemach ma‡¿eæskich. ProszŒ powiedzieæ, jakie s„ Pani oczekiwania w tej sytu-
acji w stosunku do nas). PamiŒtaj, ¿e to do klienta nale¿y wybór, jakie kroki zo-
stan„ podjŒte. Jedynie w przypadku, gdy jego ¿„danie jest sprzeczne z prawem
lub prawnie niewykonalne, masz obowi„zek mu o tym powiedzieæ. W innych
sytuacjach nie wolno Ci narzucaæ klientowi ¿adnego rozwi„zania � tylko on
wie, co jest dla niego najlepsze. Oczywi�cie, je�li uwa¿asz, ¿e dokonany przez
niego wybór ma s‡abe szanse powodzenia lub bŒdzie wi„za‡ siŒ z du¿ym
obci„¿eniem finansowym, czasowym lub psychicznym, poinformuj o tym klien-
ta. Uczyæ to jednak w sposób neutralny i obiektywny, aby nie mia‡ wra¿enia, ¿e
potŒpiasz jego wybór lub uwa¿asz go za bezsensowny czy g‡upi. Zawsze zo-
staw mu ostatnie s‡owo � nie mo¿esz mu odmówiæ przygotowania pisma czy
opinii tylko na tej podstawie, ¿e wed‡ug Twojego uznania nie ma realnych
szans powodzenia.

Zdarz„ Ci siŒ tak¿e klienci, którzy nie bŒd„ wiedzieli, czego chc„ albo
czego mog„ zgodnie z prawem chcieæ. Niektórzy bŒd„ tak¿e oczekiwaæ, ¿e to
do Ciebie � jako do �prawnika� � nale¿y wybór najlepszego dla nich wyj�cia.
Tego typu klientowi zaproponuj, ¿e na kolejnym spotkaniu przedstawisz wszyst-
kie dostŒpne w jego sytuacji opcje, które daje system prawny. Gdy siŒ spotkacie
nastŒpnym razem, poka¿ mu, jaki ma wybór, t‡umacz„c, z jakimi konsekwen-
cjami wi„¿e siŒ ka¿da decyzja (proponuj równie¿ rozwi„zania alternatywne
� mediacjŒ, terapiŒ, grupy wsparcia itp. � niech klient wie, ¿e ma te¿ mo¿liwo�æ
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decyzji odmiennej ni¿ droga s„dowa, tym bardziej ¿e niektórzy klienci w‡a�nie
takiego wsparcia bŒd„ potrzebowali zamiast albo obok procesu, np. rozwodo-
wego). NastŒpnie daj klientowi czas na zastanowienie � najlepiej umów siŒ
z nim na kolejne spotkanie (lub telefon), na którym przeka¿e Ci, któr„ opcjŒ
wybra‡. Wtedy, je�li oka¿e siŒ to konieczne, przygotujesz mu pismo procesowe
zgodne z jego ¿yczeniem. Nie daj siŒ wmanewrowaæ w dokonanie wyboru za
klienta, je�li bowiem to uczynisz, a wybrany przez Ciebie �rodek prawny za-
wiedzie, w oczach klienta to Ty bŒdziesz winny jego pora¿ki. Zawsze lepiej,
aby to klient ponosi‡ odpowiedzialno�æ za w‡asne ¿ycie.

Gdy up‡ynie godzina spotkania (niezale¿nie od tego, czy uzyskali�cie wszyst-
kie niezbŒdne informacje), powinni�cie zakoæczyæ rozmowŒ, tak jak to by‡o
umówione z klientem na pocz„tku. Koæcz„c, umówcie siŒ z klientem dok‡adnie
na nastŒpne spotkanie lub inn„ formŒ kontaktu. Zapiszcie mu na kartce rzeczy,
o których musi pamiŒtaæ � termin i datŒ kolejnego spotkania, dokumenty, które
ma przynie�æ, telefon do poradni oraz Wasze nazwiska i numer jego sprawy, na
które powinien siŒ powo‡ywaæ, telefonuj„c do kliniki. Popro�cie go wyra�nie,
¿e gdyby co� siŒ sta‡o i nie móg‡ przyj�æ na spotkanie, niech je odwo‡a telefo-
nicznie, aby�cie mogli zapisaæ inn„ osobŒ. Powinni�cie równie¿ uprzedziæ, cze-
mu bŒdzie po�wiŒcona kolejna rozmowa � dalszemu zbieraniu informacji,
przedstawieniu jego mo¿liwo�ci prawnych czy ju¿ przekazaniu opinii prawnej
� tak aby klient wiedzia‡, czego siŒ spodziewaæ.

Wypada, aby�cie zakoæczyli spotkanie analogicznymi zachowaniami w sto-
sunku do klienta, jakimi je zaczŒli�cie � pomoc„ w ubraniu siŒ, odprowadze-
niem do drzwi itp. PamiŒtaj tak¿e o zasadach savoir-vivre’u � to klient jako oso-
ba starsza (a ju¿ szczególnie, je�li jest kobiet„) decyduje, czy po¿egnacie siŒ
u�ciskiem rŒki (jedynie wobec równolatków mo¿esz to uczyniæ jako pierwszy,
z uwagi na Twój wy¿szy status w tej relacji).

6. Pana problem jest naprawdŒ bardzo skomplikowany
� czyli o przekazywaniu trudnych informacji

Je�li klient ma dobrze sprecyzowane s‡uszne roszczenie, które w ‡atwy spo-
sób mo¿e zostaæ zrealizowane na drodze prawnej, i Twoja rola jako �prawnika�
ogranicza siŒ do sporz„dzenia dla niego odpowiedniego pisma procesowego
oraz wyt‡umaczenia dalszej procedury, przekazanie tego typu informacji bŒdzie
bardzo proste. Uwa¿aæ musisz jedynie na jŒzyk, aby klient zrozumia‡ poszcze-
gólne terminy prawnicze, których bŒdziesz u¿ywa‡ (tych terminów musisz
u¿yæ, bo klient w dalszym swoim postŒpowaniu bŒdzie siŒ z nimi spotyka‡,
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Twoim zadaniem jest wiŒc nauczenie go ich znaczenia), oraz na ilo�æ przekazy-
wanych informacji, aby klient siŒ w nich nie pogubi‡. Dobrze jest ponownie
wykorzystaæ dwa kana‡y komunikacji � t‡umaczyæ klientowi ustnie krok po
kroku, co musi przedsiŒwzi„æ, a nastŒpnie daæ mu te same informacje na pi�-
mie, aby zawsze móg‡ do nich wróciæ, gdy ju¿ wyjdzie z kliniki. Taki pisemny
przewodnik dla klienta powinien byæ bardzo czytelny (np. w punktach) i zawie-
raæ wszystkie niezbŒdne informacje, ‡„cznie z nazw„ i adresem s„du lub urzŒdu
(u¿yj pojŒcia �biuro podawcze�, gdy¿ ludzie z regu‡y nie maj„ �wiadomo�ci, ¿e
tam, a nie w sekretariacie zostawia siŒ dokumenty), godzinami urzŒdowania,
cen„ znaczków s„dowych lub skarbowych, konieczn„ liczb„ odpisów, list„
za‡„czników, terminami procesowymi itp.

Du¿o trudniejsze jest przekazanie klientowi, i¿ ma bardzo ma‡e szanse na
wygran„ albo ¿e w jego sprawie w ogóle nic nie da siŒ zrobiæ. Z regu‡y sporo
problemów sprawia równie¿ odmówienie udzielenia porady, szczególnie gdy
okoliczno�ci zmuszaj„ce do podjŒcia tej decyzji ujawni„ siŒ ju¿ na pewnym
etapie pracy z klientem. Trudno�ci mamy tak¿e z mówieniem klientowi, ¿e co�
nam siŒ nie podoba w jego zachowaniu, czyli inaczej mówi„c, z krytykowa-
niem go. W koæcowej czŒ�ci tego rozdzia‡u zajmiemy siŒ w‡a�nie tymi trzema
sytuacjami.

a. Przekazywanie informacji trudnych

Maj„c do przekazania klientowi informacje trudne, zadbaj przede wszyst-
kim o miejsce i czas, w jakim to uczynisz. PamiŒtaj, ¿e us‡yszenie tego typu
wiadomo�ci mo¿e wywo‡aæ u klienta siln„ reakcjŒ emocjonaln„. Nie pozwalaj
wiŒc sobie na szybk„ rozmowŒ na korytarzu, szczególnie gdy Tobie lub klien-
towi siŒ spieszy. Musisz stworzyæ warunki bezpieczne i intymne oraz zapewniæ
swoj„ obecno�æ na tak d‡ugo, jak bŒdzie tego potrzebowa‡ (wbrew pozorom
taka rozmowa mo¿e trwaæ nawet d‡u¿ej ni¿ wywiad, wszystko bŒdzie zale¿a‡o
od reakcji emocjonalnej klienta, mo¿e siŒ bowiem zdarzyæ, ¿e dla jego bezpie-
czeæstwa nie bŒdziesz móg‡ go pozostawiæ samego). Najlepiej, gdyby�cie spo-
tkali siŒ w tym samym miejscu i w takich samych warunkach, gdzie mia‡ miej-
sce wywiad, gdy¿ jest to ju¿ otoczenie choæ trochŒ oswojone przez klienta. Nie
powiniene� ograniczaæ siŒ do przekazywania mu trudnych informacji wy‡„cz-
nie na pi�mie, pozostawiasz go wtedy bowiem samemu sobie, bez wsparcia.
Wiem, ¿e przekazywanie z‡ych informacji jest emocjonalnie trudne tak¿e dla
przekazuj„cego, jednak zawsze pamiŒtaj, ¿e stres klienta jest w tym momencie
istotniejszy ni¿ Twój. Tego typu zadanie bŒdziesz musia‡ wielokrotnie wyko-
nywaæ w ¿yciu zawodowym, jest to jeden z przejawów s‡u¿ebnego charakteru
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bycia prawnikiem � masz pomóc klientowi w bezpiecznych warunkach przyj„æ
i zrozumieæ z‡„ wiadomo�æ odno�nie do jego sytuacji prawnej.

W tym kontek�cie nale¿y rozró¿niæ dwa rodzaje trudnych informacji: ina-
czej przekazujemy klientowi, ¿e jego sytuacja z prawnego punktu wygl„da nie
najlepiej, ale nie beznadziejnie, ¿e co prawda ma drogŒ do dochodzenia swoich
roszczeæ, jednak szanse faktycznego powodzenia s„ nik‡e, inaczej za� � ¿e z je-
go spraw„ nie da siŒ ju¿ nic zrobiæ.

W tej pierwszej sytuacji zacznij od wiadomo�ci pozytywnych. Mów o fak-
tach, ale ich nie oceniaj. Staraj siŒ, aby Twój opis sytuacji by‡ neutralny, nie-
warto�ciuj„cy. Nie oskar¿aj klienta, ¿e to jego wina, ¿e zmarnowa‡ szansŒ do-
chodzenia swoich praw (np. przegapi‡ termin) albo idiotycznie w‡adowa‡ siŒ ta-
rapaty (np. nie czytaj„c, podpisa‡ umowŒ argentyæsk„). Je�li jednak konieczne
jest uzmys‡owienie klientowi, gdzie i kiedy pope‡ni‡ b‡„d, to mów o jego za-
chowaniach, a nie o jego osobie � opisz, co zrobi‡ (czego nie zrobi‡), a nie jaki
jest. Skup siŒ na korzy�ci, któr„ taka informacja ma przynie�æ klientowi, aby
nie pope‡nia‡ tego b‡Œdu w przysz‡o�ci. PamiŒtaj, ¿e to zawsze klient dokonuje
wyboru, czy podejmie dalsze kroki prawne, mimo ma‡ych szans na wygran„.
Twoje zadanie polega na udzieleniu mu informacji, a nie na dawaniu rad, dlate-
go zawsze przedstaw mu argumenty zarówno za, jak i przeciw, aby mia‡ pe‡ne
spektrum swojej sytuacji. Nie przesad� jednak z ilo�ci„ informacji. Uwa¿nie
obserwuj, ile tre�ci klient jest w stanie przyj„æ. Gdy dostrze¿esz, ¿e CiŒ ju¿ nie
s‡ucha, lepiej zakoæcz wypowied�.

Z kolei, gdy masz klientowi do przekazania informacje beznadziejne, nie
zaczynaj od wiadomo�ci pozytywnych, ale od razu uprzed� klienta, ¿e masz
dla niego z‡e nowiny. Mówi„c to, powiniene� zadbaæ, aby twoja komunikacja
niewerbalna by‡a spójna z komunikatem werbalnym. Taki wstŒp pozwoli Ci
zminimalizowaæ negatywne skutki szoku, który wyst„pi u klienta w chwili
otrzymania informacji zasadniczej (tzw. efekt Spence’a).

Na czym polega efekt Spence’a? Otó¿ nastrój cz‡owieka w ka¿dym momen-
cie kszta‡tuje siŒ na pewnym poziomie. Gdy otrzymuje on wa¿n„ informacjŒ
negatywn„, nastrój gwa‡townie siŒ obni¿a. To obni¿enie trwa jaki� czas (zale-
¿ny od osobowo�ci cz‡owieka, jego obiektywnej sytuacji oraz �tragiczno�ci�
danej wiadomo�ci), nastŒpnie ponownie siŒ wyrównuje na poziomie akcepto-
walnym, choæ ni¿szym ni¿ przed przekazaniem negatywnej informacji. Je�li na
samym wstŒpie ostrze¿emy klienta, ¿e wiadomo�ci bŒd„ z‡e, jego nastrój siŒ
obni¿y, a tym samym efekt szoku bŒdzie relatywnie mniejszy. I odwrotnie, gdy
sztucznie polepszymy nastrój klienta (czy to pozytywnymi informacjami, czy
nawet radosnym komunikatem niewerbalnym), pó�niejsza z‡a wiadomo�æ wy-
wo‡a wiŒkszy efekt spadku nastroju.
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Obrazowo mo¿emy to przedstawiæ w nastŒpuj„cy sposób:

Okres owego gwa‡townego obni¿enia nastroju (który zreszt„, jak widaæ
na rysunku, trwa tym d‡u¿ej, im relatywnie wiŒkszy by‡ spadek nastroju) jest
momentem, w którym musisz koniecznie utrzymaæ kontakt z klientem. Tak na-
prawdŒ w tej chwili nie bardzo dociera do niego, co mówisz ani nawet zbytnio
� co robisz. Jest on zbyt skupiony na prze¿ywaniu w‡asnej tragedii. Dlatego
przekazywanie wtedy informacji merytorycznych nie ma wiŒkszego sensu
� i tak bowiem nie dotr„ one do �wiadomo�ci klienta. Równocze�nie jest to mo-
ment, w którym klient najmniej panuje nad w‡asnymi emocjami i mo¿e (oczy-
wi�cie, je�li tragedia faktycznie jest wielka) zrobiæ sobie lub komu� krzywdŒ
(z tego powodu osoby pracuj„ce w telefonach zaufania uczy siŒ utrzymywaæ
osobŒ przy s‡uchawce, dopóki nie oswoi siŒ ona z katastrof„). Potowarzysz
wiŒc klientowi w jego rozpaczy, pozwalaj„c mu na ekspresjŒ jego emocji
(wed‡ug zasad zaprezentowanych ju¿ wcze�niej). Kiedy znowu zacznie CiŒ s‡u-
chaæ, mo¿esz próbowaæ zmniejszyæ wielko�æ odczuwanej przez niego straty,
pokazuj„c np. to, co mu pozosta‡o, lub kontrast �on � inni� albo wskazuj„c na
pozytywne aspekty zmiany. Uwa¿aj jednak z przyk‡adami, nie zawsze mog„
one byæ adekwatne do potrzeb klienta. Je�li tylko zauwa¿ysz, ¿e Twoja stra-
tegia nie dzia‡a, wycofaj siŒ z niej (np. gdy klient Ci zarzuci: A co mnie obcho-
dz„ nieszczŒ�cia innych!).

Zawsze, zanim rozstaniesz siŒ z klientem, który prze¿y‡ tego typu szok,
sprawd�, czy ma on wsparcie spo‡eczne � rodzinŒ, przyjació‡ itp., na których
mo¿e siŒ psychicznie oprzeæ, z którymi bŒdzie móg‡ o tym problemie porozma-
wiaæ. Na wszelki wypadek przygotuj sobie listŒ instytucji, które tego typu
wsparcie zapewniaj„ (psycholog, grupa wsparcia itp.), i daj j„ klientowi, propo-
nuj„c, aby z niej skorzysta‡. PamiŒtaj jednak, aby nie daæ mu do zrozumienia,
¿e my�lisz, i¿ jest zaburzony, wiŒc go odsy‡asz do instytucji specjalistycznej.
Neutralnie powiedz mu, i¿ tam pracuj„ profesjonali�ci maj„cy do�wiadczenie
w radzeniu sobie z takimi trudnymi sytuacjami ¿yciowymi, jakiej w‡a�nie on
do�wiadcza. Oczywi�cie wybór, czy uda siŒ do tego miejsca, zale¿y wy‡„cznie
od klienta.
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PamiŒtaj, ¿e pogodzenie siŒ ze strat„ musi zabraæ pewn„ ilo�æ czasu. Je�li
wiŒc masz dalej pracowaæ z tym klientem, umów siŒ na kolejn„ z nim wizytŒ
po d‡u¿szym okresie, aby mia‡ mo¿liwo�æ �rekonwalescencji�. Pozwól jemu
zdecydowaæ, kiedy macie siŒ spotkaæ, gdy¿ tylko on wie, ile czasu bŒdzie po-
trzebowa‡ (nie zdziw siŒ te¿ ani tym bardziej nie oburzaj, je�li klient zadzwoni,
odwo‡uj„c spotkanie � po prostu jeszcze nie by‡ gotów).

O ile przekazywanie trudnych informacji wywo‡a z regu‡y silne emocje po
stronie klienta, o tyle w przypadku Twojej odmowy udzielenia pomocy mo¿e
siŒ on pokusiæ o próbŒ przekonania CiŒ do zmiany zdania.

b. Asertywna odmowa

Asertywna odmowa to jednoznaczne i stanowcze stwierdzenie, ¿e nie wy-
konasz danej czynno�ci. Aby by‡o ono czytelne i zrozumia‡e dla klienta, musi
zawieraæ przede wszystkim s‡owo �nie�, opis tego, czego nie zrobimy, oraz
prawdziwe wyja�nienie, dlaczego tego nie zrobimy.

Nie, nie przed‡u¿ymy dzi� spotkania, bo czeka ju¿ inny klient.
Nie, nie spotkam siŒ z Panem poza dy¿urem, poniewa¿ zabrania tego

regulamin poradni.
Nie, nie udzielimy Panu porady prawnej, gdy¿ ma Pan adwokata,

a regulamin poradni zabrania nam prowadzenia spraw osób korzy-
staj„cych z pomocy profesjonalnych prawników.

PamiŒtaj, asertywna odmowa nie jest ani przepraszaniem (Przepraszam
Pana strasznie, ale nie uda nam siŒ przygotowaæ tego pisma w takim krótkim
terminie, mamy tyle spraw na g‡owie, kolokwium, referat, a w dodatku �lub sio-
stry...), ani wyra¿aniem pretensji (Znowu przynosi Pani postanowienie w ostat-
nim dniu, kiedy mo¿na siŒ na nie za¿aliæ. My naprawdŒ jeste�my bardzo zajŒci
i nie mo¿emy sobie pozwoliæ na ci„g‡„ pracŒ pod presj„ czasu). Takie t‡uma-
czenie siŒ, a tym bardziej obra¿anie klienta nie s„ skuteczne. Pierwsze zachŒca
go do nacisków i prób przekonywania do zmiany zdania. Drugie mo¿e wy-
wo‡aæ niepotrzebny konflikt i obronn„ agresjŒ z jego strony. Natomiast podsta-
wowym zadaniem asertywnej odmowy ma byæ skuteczno�æ i poszanowanie
obydwu stron. Dlatego osobi�cie radzŒ zrezygnowaæ z u¿ywania argumentów
za pomoc„ s‡ów �muszŒ� i �nie mogŒ�. Te s‡owa tak faktycznie nic nie znacz„,
ka¿da bowiem decyzja w naszym ¿yciu zale¿y wy‡„cznie od naszego wyboru
(ró¿na jedynie bŒdzie cena, któr„ za niego zap‡acimy). Je�li wiŒc, czego� �nie
mogŒ� lub co� �muszŒ� (Nie mogŒ pój�æ z Tob„ do kina, bo mam kolokwium
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i muszŒ siŒ uczyæ), to zawsze mogŒ zmieniæ zdanie i przestaæ �musieæ� a zacz„æ
�móc� (MogŒ pój�æ z Tob„ do kina, choæ mam kolokwium, najwy¿ej pouczŒ siŒ
w nocy lub pójdŒ nieprzygotowany). Dlatego te¿, wbrew pozorom, powy¿sze
dwa czasowniki automatycznie pobudzaj„ rozmówcŒ do podjŒcia próby prze-
konania nas do zmiany zdania, czŒsto za pomoc„ podsuwania rozwi„zaæ, które
pozwalaj„ obie opcje pogodziæ. Je�li wiŒc chcesz byæ skuteczny i zapobiec dys-
kusji, odwo‡uj siŒ lepiej do swoich preferencji (�chcŒ� lub �nie chcŒ�) lub po-
stanowieæ (�wolŒ�, �wybra‡em�, �zdecydowa‡em�). Oczywi�cie asertywna od-
mowa nie ma na celu spowodowania, aby rozmówca siŒ obrazi‡, je¿eli wiŒc za-
le¿y Ci na utrzymaniu z nim dobrego kontaktu w przysz‡o�ci (a czujesz, ¿e
mo¿e byæ on zagro¿ony Twoj„ odmow„), do‡„cz do swojej wypowiedzi komu-
nikat podtrzymuj„cy relacjŒ (np. Nie pójdŒ dzi� z Tob„ do kina, bo mam jutro
kolokwium i postanowi‡em siŒ pouczyæ. Je�li chcesz, mo¿emy pój�æ na jaki� film
jutro).

Nie zawsze jednak mimo wys‡ania klientowi bardzo jasnego i stanowczego
komunikatu uda Ci siŒ uzyskaæ efekt, ¿e uszanuje on Twoj„ odmowŒ. Zdarz„ Ci
siŒ klienci manipulanci, którzy pomimo wszystko bŒd„ starali siŒ zamŒczyæ
CiŒ swoj„ pro�b„ w nadziei, ¿e z czasem zmienisz zdanie. Na takie osoby pro-
ponujŒ stosowaæ technikŒ �zdartej p‡yty�. Polega ona na powtarzaniu ci„gle
tego samego komunikatu odmowy (z tym samym argumentem, dlaczego cze-
go� nie zrobisz � znajdowanie wci„¿ nowych usprawiedliwieæ os‡abia si‡Œ
sprzeciwu) przy stosowaniu technik aktywnego s‡uchania:

Nie, nie pójdŒ dzi� z Tob„ do kina, bo mam jutro kolokwium i posta-
nowi‡em siŒ pouczyæ.

Powtarzam, nie pójdŒ z Tob„ do kina, poniewa¿ chcŒ siŒ przygoto-
waæ do kolokwium.

Doceniam, ¿e chcia‡aby� spŒdzaæ ze mn„ jak najwiŒcej czasu, jednak
nie pójdŒ dzi� z Tob„ do kina, bo to kolokwium jest dla mnie wa¿ne i chcŒ
siŒ dobrze przygotowaæ. Je�li chcesz, mo¿emy pój�æ na jaki� film jutro.

WidzŒ, ¿e jest Ci przykro, ¿e nie pójdŒ z tob„ do kina, jednak � jak ju¿
wspomnia‡em � to kolokwium jest dla mnie bardzo wa¿ne. Itd.

PamiŒtaj, asertywno�æ jest przede wszystkim umiejŒtno�ci„ obrony naszych
granic przy poszanowaniu granic drugiej strony. Asertywna odmowa ma wiŒc
chroniæ CiŒ przed inwazj„ drugiej strony z jej nieuprawnionymi ¿„daniami.
Wbrew pozorom, je�li ulegniesz i spe‡nisz pro�bŒ rozmówcy (zachowasz siŒ
nieasertywnie), to z regu‡y wcale nie zyskasz ani szacunku, ani wdziŒczno�ci
prosz„cego, a jedynie w przysz‡o�ci bŒdzie on bardziej na Ciebie nastawa‡,
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aby� spe‡nia‡ jego pro�by (i bŒdzie zawiedziony, a mo¿e wrŒcz oburzony, ¿e od-
mawiasz).

c. Obrona w‡asnych granic

W kontakcie z klientami pewnie zdarzy Ci siŒ, ¿e bŒdziesz mia‡ do czynie-
nia z osobami, które bŒd„ CiŒ obra¿aæ (np. Co taki szczeniak mo¿e wiedzieæ?!),
krzyczeæ na Ciebie (np. Jak Pan �mie mnie pouczaæ!) lub zachowywaæ siŒ
w sposób przeszkadzaj„cy Ci w pracy (np. klepaæ po ramieniu) czy irytuj„cy
CiŒ (np. ¿uæ gumŒ podczas rozmowy). Takie inwazje na nasze terytorium czŒs-
to wyprowadzaj„ nas z równowagi, powoduj„c, ¿e t‡amsimy w sobie negatyw-
ne emocje, nie wiedz„c, jak wybrn„æ z sytuacji, szczególnie gdy rozmówc„ jest
osoba starsza lub wy¿ej postawiona w hierarchii spo‡ecznej.

Tak naprawdŒ jedyn„ skuteczn„ metod„ obrony jest mówienie wprost o tych
zachowaniach oraz o uczuciach, jakie w nas budz„. Najprostszym narzŒdziem
w tym celu jest �komunikat ja�. Sk‡ada siŒ on z czterech elementów: 1) nazwa-
nia w‡asnych emocji, 2) opisu zachowania rozmówcy, które te emocje wywo-
‡uje, 3) podania przyczyny, dla której to zachowanie budzi w nas takie emocje,
4) przedstawienia oczekiwaæ, jak zachowanie rozmówcy ma siŒ zmieniæ w przy-
sz‡o�ci:

Jestem za¿enowana, gdy Pan coraz bli¿ej przysuwa siŒ z krzes‡em,
gdy¿ nie mogŒ siŒ skupiæ na temacie, dla którego siŒ spotkali�my, dlate-
go prosi‡abym, aby siŒ Pan trochŒ odsun„‡.

Denerwuje mnie, gdy spó�nia siŒ Pani na trzecie z kolei spotkanie,
gdy¿ mam poczucie, ¿e nie szanuje Pani naszego czasu. NastŒpnym ra-
zem proszŒ przyj�æ punktualnie lub uprzedziæ nas o spó�nieniu.

CzujŒ siŒ ura¿ona, gdy zwraca siŒ Pan do mnie w ten sposób. Nawet
je�li zawali‡am tŒ sprawŒ, nie zas‡ugujŒ na takie traktowanie. ProszŒ
przestaæ mnie obra¿aæ.

Wyra¿aj„c tego typu opinie, pamiŒtaj, aby mówiæ w pierwszej osobie
� o TWOICH uczuciach, doznaniach, problemach i potrzebach. Odno� siŒ ta-
k¿e do konkretnych zachowaæ rozmówcy. Uogólnienia (Zawsze siŒ spó�niasz),
zawoalowane aluzje (Kto� tu my�li o niebieskich migda‡ach) i zgeneralizowane
opinie (Wiadomo, ¿e tak nie wypada) nie daj„ Ci w zasadzie ¿adnej szansy na
zmianŒ zachowania rozmówcy. Oczywi�cie znowu nie masz gwarancji, ¿e po
pierwszym Twoim komunikacie klient zareaguje. Przejd� wtedy do narzŒdzi
coraz silniejszych:
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Najpierw popro� o zmianŒ zachowania: ProszŒ pozwoliæ mi skoæczyæ.
Potem wyt‡umacz rozmówcy konsekwencje jego zachowania (udziel

mu informacji zwrotnych): Kiedy Pan mi przerywa, denerwuje mnie to
i utrudnia zebranie my�li. ProszŒ pozwoliæ mi skoæczyæ.

Je�li to nie poskutkuje, za¿„daj respektu dla swoich granic: Nie ¿y-
czŒ sobie, aby mi Pan przerywa‡.

Dalszym krokiem jest zapowied� sankcji: Je�li bŒdzie mi Pan nadal
przerywa‡, to zakoæczymy rozmowŒ.

PamiŒtaj, sankcja musi byæ dostŒpna, uci„¿liwa dla klienta (a nie dla
Ciebie) i musisz byæ przygotowany, aby j„ wykonaæ (zapowiedziana
i niewykonana sankcja ca‡kowicie pozbawia CiŒ autorytetu, czego najle-
piej dowodz„ rozpuszczone dzieci): Bardzo mi przykro, ¿e mnie Pan nie
s‡ucha. Koæczymy rozmowŒ.

Ka¿dy z powy¿ej przedstawionych etapów mo¿esz powtarzaæ przed przej-
�ciem do kolejnego dziŒki technice �zdartej p‡yty� tak d‡ugo, dopóki posuwa to
rozmowŒ naprzód i zabezpiecza CiŒ przed rezygnacj„ z w‡asnych praw oraz
agresj„ drugiej strony.

7. Po¿yteczna literatura

Mam �wiadomo�æ, ¿e rozdzia‡, który w‡a�nie przeczyta‡e�, stanowi jedynie
niepe‡ny zarys umiejŒtno�ci i technik komunikacyjnych, które przydadz„ Ci siŒ
w kontakcie z klientem. Osobi�cie zachŒcam CiŒ do æwiczenia ich (w szczegól-
no�ci w warunkach bezpiecznych, np. na osobach najbli¿szych), dopóki ich sto-
sowanie w sytuacjach zawodowych nie wejdzie Ci w krew. Je�li masz ochotŒ
pog‡Œbiæ swoj„ wiedzŒ na temat komunikacji interpersonalnej, proponujŒ rów-
nie¿ siŒgniŒcie do literatury specjalistycznej. Co prawda, w Polsce nikt jeszcze
nie napisa‡ specjalnego podrŒcznika z umiejŒtno�ci psychologicznych dla praw-
ników, istniej„ jednak dobre ksi„¿ki traktuj„ce ogólnie o komunikacji oraz bar-
dzo dobre podrŒczniki dla lekarzy, które maj„c na uwadze podobieæstwa relacji
lekarz � pacjent do relacji prawnik � klient, mog„ okazaæ siŒ bardzo po¿ytecz-
ne. Mi‡ej lektury i jeszcze milszej pracy z klientem:

R. Alberti, M. Emmons, Asertywno�æ. SiŒgaj po to, czego chcesz, nie rani„c in-
nych, Gdaæsk 2002;

J. Baraæski, E. Waszyæski, A. Steciwko, Komunikowanie siŒ lekarza z pacjen-
tem, Wroc‡aw 2000;
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L. Derks, Techniki NLP w tworzeniu dobrych zwi„zków z lud�mi, Gdaæsk
2003;

J. Fengler, Pomaganie mŒczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdaæsk 2001;
T. Gordon, Pacjent jako partner, Warszawa 1999;
E. Griffin, Podstawy komunikacji spo‡ecznej, Gdaæsk 2003;
M. Król-Fijewska, Trening asertywno�ci, Warszawa 1993;
N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze

ujŒcie, Gdaæsk 2000;
M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania siŒ,

Gdaæsk 2001.
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Rozdzia‡ VI. Metodologia klinicznego nauczania
prawa

dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloæski);
dr Barbara Namys‡owska-Gabrysiak (Uniwersytet Warszawski)

F. Zoll, B. Namys‡owska-Gabrysiak

A. Nauczanie kliniczne jako metodologia

Programy kliniczne czŒsto s„ przedstawiane jako odmiany �prawniczych
biur opieki spo‡ecznej�. Idea �wiadczenia pomocy prawnej osobom ubogim,
niemog„cym zapewniæ sobie odp‡atnie opieki prawnej jest bardzo silnie zako-
rzeniona w idei powstania i ukszta‡towania siŒ ruchu klinicznego1. Spo‡eczne
nastawienie programów klinicznych by‡o tak¿e efektem programów fundato-
rów d„¿„cych do poprawy systemu �wiadczenia pomocy prawnej osobom ubo-
gim2. Misja spo‡eczna klinik prawniczych jest oczywi�cie bardzo wa¿na. Nie-
mniej nie mo¿e ona przes‡aniaæ faktu, ¿e nauczanie kliniczne jest przede
wszystkim wynikiem przekonania o efektywno�ci tego rodzaju metody ucze-
nia3. Istniej„ tu przy tym dwa zasadnicze aspekty tej metody: jej efektywno�æ
rozumiana jako sposób stosunkowo szybkiego i wszechstronnego opanowania
umiejŒtno�ci prawniczych przez studenta oraz aspekt wychowawczy, realizo-
wany przez to, ¿e student pomaga osobom niezamo¿nym, u�wiadamiaj„c sobie
przy tym sposób funkcjonowania instytucji paæstwa, gdzie profesjonalna po-
moc prawna nie dociera.
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1 Zob. Barry i in., s. 12�16, F. Zoll, Jaka szko‡a prawa, Warszawa 2004, s. 76.
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Program kliniczny, spe‡niaj„c powy¿sze cele, kszta‡tuje pewn„ wra¿liwo�æ
spo‡eczn„ u prawników, przyczyniaj„c siŒ w ten sposób do humanizacji profesji
prawniczych.

Programy kliniczne ukszta‡towa‡y siŒ w Stanach Zjednoczonych pod sto-
sunkowo silnym wp‡ywem do�wiadczeæ zaczerpniŒtych ze wzorców edukacji
medycznej1. Edukacja medyczna oddzia‡ywa‡a zreszt„ na ukszta‡towanie siŒ
równie¿ innych metod nauczania prawa w USA, przede wszystkim na s‡ynn„
case method. Istnia‡o tu bowiem zawsze silne przekonanie, ¿e cele edukacji
prawniczej siŒgaj„ znacznie dalej ni¿ tylko doprowadzenie do opanowania
�czarnej litery prawa�2. Edukacja prawnicza ma stanowiæ proces nabywania
umiejŒtno�ci zawodowych, z których zwyk‡e opanowanie wiedzy o obowi„zu-
j„cych normach stanowi jedynie niewielk„ czŒ�æ.

Sama nazwa �kliniki� nawi„zuje w sposób oczywisty do medycznych wzor-
ców � ma to byæ instytucja akademicka, w ramach której studenci pod nadzo-
rem i opiek„ profesorów ucz„ siŒ na prawdziwych przypadkach �wiadczenia re-
alnej pomocy prawnej. Model ten nie stanowi jednak odmiany praktyk prawni-
czych. Edukacja kliniczna wyros‡a z za‡o¿enia, ¿e najefektywniejsze nauczanie
prawa to umo¿liwienie uczenia siŒ przy wykorzystaniu zbieranych do�wiad-
czeæ3. Jednak¿e same do�wiadczenia nie s„ wystarczaj„ce. Musz„ byæ one
wbudowane w program edukacyjny, który pozwoli studentom na uzyskanie
umiejŒtno�ci uczenia siŒ z do�wiadczeæ. Aby umiejŒtno�ci te, podstawowe
w ¿yciu prawnika, mog‡y byæ nabyte, potrzebne jest skonstruowanie programu
edukacyjnego pozwalaj„cego na trwa‡e ich wykszta‡cenie. Samo zbieranie do-
�wiadczeæ ma miejsce przez ca‡„ prawnicz„ karierŒ. Edukacja nie doda tu nic,
je¿eli nie pos‡u¿y siŒ metod„, która nauczy, jak te do�wiadczenia maj„ byæ wy-
korzystywane. St„d te¿ kliniki prawa, proponuj„c tak„ metodŒ, s„ programem,
który mo¿e byæ realizowany jedynie w ramach akademii � uczenie jest zada-
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niczne maj„ swoje korzenie w USA. Zdaje siŒ, ¿e tak¿e ten rodzaj nauczania prawa ma swoje �ród‡a
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ten-Praktikum. Podobny program uruchomi‡ w Rosji na Uniwersytecie w Kazaniu uczeæ Jheringa
D. Mejer � w obecno�ci studentów udzielaj„cy pomocy prawnej. Wzorowa‡ siŒ przy tym na
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F. S. Bloch, S. L. Brooks, S. L. Kay, Clinical Anthology: Readings for Live � Client Clinics, Cincin-
nati 1997, s. 50�51; F. Zoll, op. cit., s. 77�78.



niem nauczycieli, same umiejŒtno�ci praktyczne nie s„ wystarczaj„c„ kwalifi-
kacj„ dla zostania nauczycielem klinicznym.

Kliniki tworzone w Polsce przesz‡y obecnie swoj„ pierwsz„ fazŒ organiza-
cyjn„1. Uruchomiono programy zdolne do stosunkowo bezpiecznego �wiadcze-
nia pomocy prawnej przez studentów. Przychodzi jednak czas drugiej fazy ru-
chu edukacji klinicznej � przygotowania i opracowania pe‡nych programów na-
uczania klinicznego, tak aby mo¿na by‡o w pe‡ni wykorzystaæ mo¿liwo�ci
edukacyjne tkwi„ce w tym programie. Musi to byæ przemy�lany program �sta-
wania siŒ prawnikiem�, a wiŒc �wiadomego wprowadzania studenta przez ko-
ordynatora w rolŒ prawnika wraz z wyposa¿eniem go w odpowiedni baga¿ kry-
tycznych refleksji dotycz„cych kszta‡tu procesji, a tak¿e w odpowiednie przy-
gotowanie w dziedzinie etyki zawodowej.

Z powy¿szego wynika ogromna rola koordynatora (nauczyciela prawa).
Niestety, niekiedy rolŒ koordynatorów sprowadza siŒ jedynie do funkcji nadzo-
ru nad dzia‡alno�ci„ studentów. Maj„ oni zapewniæ, ¿e od strony prawnej stu-
denci nie pope‡nili b‡Œdu. Taka redukcja nauczycielskiej funkcji opiekunów jest
niedopuszczalna. Opiekunowie ci powinni realizowaæ przede wszystkim przy-
gotowany z góry program edukacyjny, w przypadku którego nadzór nad �wiad-
czeniem pomocy przez studenta jest jednym z wa¿nych sk‡adników, ale tylko
jednym spo�ród wielu. Zapewnienie bezpieczeæstwa funkcjonowania kliniki
jest zadaniem wyj�ciowym, a nie docelowym. Zadaniem podstawowym za� jest
cel kliniki, czyli najbardziej efektywna edukacja i wychowanie.

B. UmiejŒtno�ci prawnicze, których wykszta‡ceniu ma s‡u¿yæ
edukacja kliniczna

Podstawowymi celami dzia‡alno�ci klinik prawa s„ efektywne kszta‡cenie
i wychowanie prawnicze studentów oraz �wiadczenie bezp‡atnej pomocy praw-
nej osobom niezamo¿nym.

Realizuj„c pierwszy cel, jakim jest doskonalenie wykszta‡cenia i wychowa-
nia studentów, zajŒcia kliniczne s‡u¿„ w‡a�nie wykszta‡ceniu umiejŒtno�ci
prawniczych oraz podstawowych warto�ci zawodów prawniczych.

Zarówno lista umiejŒtno�ci (na tym stopniu generalizacji), jak i katalog
warto�ci maj„ walor uniwersalny. S„ one niezale¿ne od danego systemu prawa,
choæ oczywi�cie ka¿dy partykularny porz„dek prawny nadaje tym umiejŒtno-
�ciom ró¿ny wymiar oraz w ró¿nym stopniu rozk‡ada akcenty dotycz„ce do-
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nios‡o�ci poszczególnych rodzajów umiejŒtno�ci. Nie zmienia to jednak oceny
zasadniczej � katalog ten mo¿e stanowiæ uniwersalne �ród‡o odniesienia, bŒd„c
wskazówk„ dla formu‡owania programów nauczania zarówno w skali ca‡ego
wydzia‡u prawa, jak i przede wszystkim w ramach szczególnie predestynowa-
nych do nauczania tych umiejŒtno�ci programów edukacji klinicznych1.

Do podstawowych umiejŒtno�ci prawniczych nale¿y zaliczyæ2:

1) rozwi„zywanie problemów;
2) analizŒ prawn„ i rozumowanie;
3) ustalanie stanu prawnego;
4) ustalanie stanu faktycznego;
5) komunikacjŒ (umiejŒtno�æ porozumiewania siŒ);
6) doradzanie;
7) prowadzenie negocjacji;
8) prowadzenie postŒpowania s„dowego oraz procedur alternatywnych, s‡u-

¿„cych do rozwi„zania sporu;
9) organizacjŒ i zarz„dzanie prac„ prawnicz„;

10) rozpoznawanie oraz rozwi„zywanie problemów etycznych.

Podstawowe warto�ci zawodów prawniczych to3:

1) wymóg kompetentnej reprezentacji;
2) wspieranie i propagowanie sprawiedliwo�ci, rzetelno�ci oraz moralno�ci

w codziennej praktyce prawniczej;
3) d„¿enie do poprawy profesji;
4) wymóg ci„g‡ego samodoskonalenia.

Klasyczny europejski system edukacji prawniczej koncentruje siŒ w zasa-
dzie na nauczeniu umiejŒtno�ci ustalania stanu prawnego, obejmuj„c niekiedy
pewne aspekty analizy prawnej i rozumowania. Aplikacje w sposób niemeto-
dyczny pozwalaj„ na zdobycie pewnych do�wiadczeæ w ramach pozosta‡ych
umiejŒtno�ci, nie realizuj„c jednak¿e programu, który rzeczywi�cie s‡u¿y po-
znawaniu tych umiejŒtno�ci. WiŒkszo�æ zajŒæ merytorycznych podczas aplika-
cji ogranicza siŒ do umiejŒtno�ci analizy prawnej i ustalania stanu prawnego.
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Pozosta‡e umiejŒtno�ci s„ w procesie dydaktycznym co najmniej zaniedbane.
Istnieje tu chyba silne przekonanie, ¿e umiejŒtno�ci te po prostu nabywa siŒ
z czasem, praktykuj„c prawo, i jest niecelowe specjalne ich uczenie w ramach
programów edukacyjnych. Tymczasem opanowanie wszystkich tych umiejŒt-
no�ci przes„dza o przygotowaniu prawnika do �wiadczenia us‡ug wysokiej ja-
ko�ci. Wyeliminowanie znakomitej wiŒkszo�ci wymienionych umiejŒtno�ci
z procesów dydaktycznych przes„dza o niepowodzeniu procesu edukacyjnego
� nie jest on w stanie podo‡aæ zadaniu wszechstronnego wykszta‡cenia prawni-
ków i przygotowaniu ich do �wiadczenia pomocy prawnej na coraz bardziej
ró¿nicuj„cym siŒ rynku us‡ug prawniczych.

Edukacja kliniczna jest jednym z efektywnych narzŒdzi do objŒcia proce-
sem uczenia ca‡ego spektrum po¿„danych umiejŒtno�ci prawniczych. Nie jest
narzŒdziem jedynym i nowoczesna szko‡a prawnicza powinna siŒgaæ tak¿e do
innych metod, ucz„cych szerokiego wachlarza umiejŒtno�ci prawniczych. Edu-
kacja kliniczna pozwala jednak w sposób najpe‡niejszy (choæ tak¿e stosunkowo
drogi) na wprowadzenie studenta w sposób w pe‡ni �wiadomy w �wiat prawni-
czej praktyki.

1. Formy kszta‡cenia klinicznego

Nabyciu wiŒkszo�ci powy¿ej wymienionych umiejŒtno�ci, które zostan„
dok‡adnie omówione w dalszej czŒ�ci niniejszego rozdzia‡u, s‡u¿„ ró¿nego ro-
dzaju zajŒcia prowadzone w klinice prawa. Kszta‡cenie studentów trwa bo-
wiem jeden rok akademicki, co powoduje konieczno�æ intensywnej pracy za-
równo ze strony studentów, jak i nauczycieli (koordynatorów).

W ramach jednego roku akademickiego w wiŒkszo�ci klinik prowadzone s„
nastŒpuj„ce zajŒcia:

1) seminaria ogólnokliniczne,
2) seminaria sekcyjne,
3) indywidualne konsultacje ze studentem,
4) dy¿ury studentów (spotkania z klientami),
5) szkolenia psychologiczne,
6) szkolenia specjalistyczne.

Seminaria ogólnokliniczne po�wiŒcone s„ kilku zagadnieniom.
Po pierwsze, obejmuj„ problematykŒ pracy we wszystkich zawodach praw-

niczych. W ci„gu ca‡ego roku akademickiego studenci spotykaj„ siŒ z przedsta-
wicielami poszczególnych zawodów prawniczych. W trakcie spotkaæ studenci
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poznaj„ zasady etyki ka¿dego zawodu prawniczego, dziŒki czemu nabywaj„
odpowiednie przygotowanie w dziedzinie etyki zawodowej. Ponadto na semi-
nariach omawiane s„ praktyczne aspekty wykonywania poszczególnych zawo-
dów prawniczych, a tak¿e zagadnienie odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej.

Po drugie, na pocz„tku roku akademickiego w trakcie tych zajŒæ studenci
zapoznaj„ siŒ z organizacj„ pracy w klinice, tj. z systemem prowadzenia akt
sprawy klienta, funkcjonowaniem biura kliniki.

Trzeci rodzaj zajŒæ prowadzonych w ramach seminarium ogólnokliniczne-
go zwi„zany jest ze wspó‡prac„ kliniki z organizacjami pozarz„dowymi i miŒ-
dzynarodowymi. Do takich organizacji nale¿„ np.:

1) Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchod�ców,
2) Centrum Praw Kobiet,
3) Biuro Obs‡ugi Ruchu Inicjatyw Spo‡ecznych.

Zaproszeni przedstawiciele poszczególnych organizacji przedstawiaj„ stu-
dentom specyfikŒ ich pracy, a tak¿e problemy spo‡eczne i prawne, z jakimi spo-
tykaj„ siŒ podczas swojej codziennej dzia‡alno�ci. Jednym z celów powy¿szych
spotkaæ jest uwra¿liwienie studentów-przysz‡ych prawników na niesprawiedli-
wo�ci dzisiejszego �wiata.

Seminaria sekcyjne odbywaj„ siŒ raz w tygodniu w ka¿dej z klinicznych
sekcji. WiŒkszo�æ klinik prawa w Polsce w ramach swojej struktury jest podzie-
lona na nastŒpuj„ce sekcje:

1) sekcja prawa cywilnego,
2) sekcja prawa karnego,
3) sekcja prawa pracy,
4) sekcja ds. uchod�ców.

ZajŒcia prowadzone na seminariach sekcyjnych po�wiŒcone s„ wielu zagad-
nieniom. Przede wszystkim seminarium to s‡u¿y nauczeniu studentów umiejŒt-
no�ci rozwi„zywania problemów, z jakimi zg‡aszaj„ siŒ klienci. Student, przy-
chodz„c na zajŒcia, powinien byæ ju¿ przygotowany do przedstawienia swoich
propozycji: diagnozy problemu, a tak¿e opracowanej koncepcji postŒpowania.
Rola nauczyciela w trakcie tych zajŒæ polega na ci„g‡ym monitorowaniu pracy
studenta i �ledzeniu jego toku rozumowania. Nie powinna jednak, choæ jest to
niew„tpliwie trudne, polegaæ na wyznaczaniu kierunku dzia‡ania i tym samym
u‡atwianiu studentowi pracy. Jednocze�nie podczas seminarium przedstawiane
problemy s„ omawiane przez wszystkich uczestnicz„cych studentów, co stwa-
rza mo¿liwo�æ dyskusji w wiŒkszym gronie i wymiany zdobytej wiedzy oraz
do�wiadczenia. Niew„tpliwie na tych zajŒciach studenci zapoznaj„ siŒ ze spe-
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cyfik„ pracy w danej sekcji, zdaj„c sobie jednocze�nie sprawŒ ze sztuczno�ci
tego podzia‡u, poniewa¿ pomimo udzia‡u w okre�lonej sekcji odpowiadaj„cej
pewnej dziedzinie prawa przydzielane im sprawy wi„¿„ siŒ z wieloma proble-
mami prawnymi nawi„zuj„cymi do innych dziedzin. Ze wzglŒdu na brak mo-
¿liwo�ci reprezentowania klienta przez studenta przed instytucjami wymiaru
sprawiedliwo�ci w trakcie tych zajŒæ powinny byæ przeprowadzane symulacje,
np. rozprawy s„dowej. W trakcie takiej symulacji studenci dok‡adnie poznaj„
przepisy prawne danej dziedziny w praktyce, jednocze�nie ucz„ siŒ zasad rze-
telnego i sprawiedliwego procesu, analizuj„c dok‡adnie orzecznictwo s„dów
polskich i miŒdzynarodowych oraz doktryny prawa.

Podczas zajŒæ seminarium sekcyjnego nauczyciel powinien uczyæ studen-
tów ci„g‡ego doskonalenia profesji, której stan„ siŒ cz‡onkami, tak aby s‡u¿y‡a
ona promocji idei. Powinien byæ to program, który zwraca m‡odym prawnikom
uwagŒ na konieczno�æ ci„g‡ego samodoskonalenia, doskonalenia swej profesji,
tak aby s‡u¿y‡a ona promocji idei sprawiedliwo�ci, a nie koncentrowa‡a siŒ na
idei ochrony swoich cz‡onków przed rynkiem.

Indywidualne konsultacje ze studentami s‡u¿„ omówieniu poszczególnych
etapów wybranej przez studenta/studentów (studenci w ramach sekcji pracuj„
w parach) i zaakceptowanej przez nauczyciela koncepcji pomocy klientowi.
Zdarzyæ siŒ jednak mo¿e, ¿e koncepcja pomocy zaproponowana przez studenta
jest inna (oczywi�cie zgodna z przepisami prawa i poprawna merytorycznie)
ni¿ wizja nauczyciela. Jest to bardzo trudna sytuacja dla nauczyciela, poniewa¿
to on ostatecznie powinien zdecydowaæ o kierunku pomocy, zdaj„c sobie spra-
wŒ z roli, jak„ spe‡nia w ca‡ym systemie edukacji klinicznej, a tak¿e bior„c pod
uwagŒ stanowisko studenta.

Dy¿ury studentów s„ to najczŒ�ciej cotygodniowe i jednogodzinne spotka-
nia z klientami w biurze kliniki prawa. Podczas tych dy¿urów studenci spoty-
kaj„ siŒ z wcze�niej umówionymi klientami. Spotkanie to s‡u¿y dok‡adnemu
poznaniu przez parŒ studentów problemu oraz stanu faktycznego w sprawie,
z któr„ klient zwróci‡ siŒ do kliniki. W trakcie takiego spotkania student powi-
nien równie¿ � oprócz powy¿szych kwestii � zwróciæ uwagŒ na takie sprawy,
jak sytuacja maj„tkowa klienta (poniewa¿ mo¿e siŒ okazaæ, i¿ klient pomimo
wcze�niejszych deklaracji nie jest osob„ niezamo¿n„), konieczno�æ skopiowa-
nia odpowiednich dokumentów, ewentualnie dopytanie klienta o najwa¿niejsze
kwestie.

Szkolenia psychologiczne s‡u¿„ przede wszystkim nabyciu przez studentów
umiejŒtno�ci komunikacji interpersonalnej oraz innych umiejŒtno�ci psycholo-
gicznych potrzebnych pó�niej w pracy klinicznej, zw‡aszcza na spotkaniach
z klientami. Do podstawowych umiejŒtno�ci psychologicznych nale¿„ tutaj:
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umiejŒtno�æ przeprowadzenia efektywnego wywiadu z klientem, umiejŒtno�æ
udzielenia zrozumia‡ej dla klienta porady prawnej, a tak¿e ochrona w‡asnej
osoby, zdrowia, integralno�ci psychicznej. Ze wzglŒdu na du¿e znaczenie szko-
lenia psychologicznego w procesie nauczania klinicznego powinno siŒ ono od-
bywaæ na samym pocz„tku roku akademickiego, jeszcze przed rozpoczŒciem
przez studentów przyjmowania klientów na dy¿urach. W praktyce warszaw-
skiej kliniki szkolenia psychologiczne sta‡y siŒ podstawowym elementem roz-
poczynaj„cym roczny cykl nauczania klinicznego. Szkolenia te maj„ postaæ
dwudniowych warsztatów organizowanych dla wszystkich sekcji w klinice, po-
zwalaj„cych na intensywne przygotowanie studentów do pracy z klientem, a ta-
k¿e zintegrowanie grupy.

W klinikach powinny byæ równie¿ prowadzone ró¿ne specjalistyczne szko-
lenia zwi„zane z jej dzia‡alno�ci„. Warszawska klinika organizuje np. szkolenia
zapoznaj„ce studentów z mechanizmami powstawania stereotypów, problema-
tyk„ komunikacji miŒdzykulturowej, co jest bardzo przydatne przede wszyst-
kim w sekcji ds. uchod�ców. Szkolenia specjalistyczne powinny byæ przepro-
wadzane coraz czŒ�ciej w klinikach w takich dziedzinach, jak mediacja czy
prowadzenie negocjacji.

2. UmiejŒtno�æ rozwi„zywania problemów

UmiejŒtno�æ rozwi„zywania problemów to1:

1) identyfikacja oraz diagnoza problemu;
2) sformu‡owanie alternatywnych propozycji rozwi„zaæ i strategii;
3) sformu‡owanie planu dzia‡ania;
4) zastosowanie planu;
5) utrzymywanie ci„g‡ej gotowo�ci do korekt planu w przypadku uzyskania

nowych informacji lub sformu‡owania nowych pomys‡ów.

Edukacja kliniczna nadaje siŒ w szczególny sposób do uporania siŒ z tymi
zadaniami. Studenci otrzymuj„ niespreparowany realny problem do rozwi„za-
nia (na dy¿urach, podczas których spotykaj„ siŒ z klientami). Taki problem wy-
maga ustalenia, jakie s„ rzeczywiste interesy klienta. Student bardzo szybko
orientuje siŒ wtedy, jak sztuczne s„ podzia‡y dyscyplin prawniczych, wed‡ug
których poznawa‡ do tej pory prawo. Chc„c pomóc klientowi, bŒdzie musia‡
przekroczyæ granicŒ poszczególnych dziedzin prawa, dokonaæ niezbŒdnych
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syntez. Fakt, ¿e problemy praktyczne s„ znacznie bardziej wszechstronne i czŒ-
sto nie chc„ siŒ zamkn„æ w jednej prawniczej dyscyplinie, stanowi wyzwanie
zarówno dla studenta, jak i nauczyciela. Nauczyciel musi szczególnie uwa¿aæ,
nadzoruj„c rozwi„zania formu‡owane w ramach dziedziny prawa obcej jego
specjalno�ci. Musi zdawaæ sobie tak¿e sprawŒ, ¿e problem wykracza poza jego
kompetencje � co bŒdzie musia‡o prowadziæ albo do odmowy przyjŒcia sprawy
do prowadzenia, albo zasiŒgniŒcia fachowej pomocy. Mimo tej trudno�ci fakt
przekraczania poszczególnych dziedzin prawa jest jedn„ z wielu zalet edukacji
klinicznej. Zmienia perspektywŒ patrzenia na prawo � z punktu widzenia na-
uczyciela danej dziedziny na punkt widzenia prawnika, który mierzy siŒ nie
z abstrakcyjnym problemem teoretycznym, ale rzeczywistym problemem ¿y-
ciowym.

Uporaniu siŒ z rozwi„zaniem problemu s‡u¿„ w‡a�nie seminaria sekcyjne,
a tak¿e indywidualne konsultacje ze studentem. Tutaj student powinien przyj�æ
przygotowany do przedstawienia swoich propozycji diagnozy problemu, a ta-
k¿e z przemy�lan„ koncepcj„ strategii. Te propozycje powinien sformu‡owaæ
samodzielnie (wzglŒdnie we wspó‡pracy z innym studentem). W trakcie semi-
narium nauczyciel ci„gle jest poddany pokusie wyznaczenia kierunku dzia‡ania
i w ten sposób u‡atwienia zadania studentowi. Taka pomoc musi byæ jednak
ostateczno�ci„. To student powinien wykonaæ ca‡„ pracŒ, która pozwoli podj„æ
dzia‡ania w kierunku rozwi„zania problemu. Efekt tej pracy powinien byæ
przedmiotem dyskusji podczas seminarium. W polskich warunkach czŒsto za-
uwa¿a siŒ wyniesion„ z dotychczasowych do�wiadczeæ edukacyjnych bierno�æ
ze strony studenta i oczekiwanie na przedstawienie gotowej propozycji ze stro-
ny nauczyciela. Jednym z celów edukacji klinicznej jest zmiana tych postaw.
To student powinien dokonaæ ca‡ej analizy i rozwa¿yæ ró¿ne warianty optymal-
nego postŒpowania1. Nauczyciel ma jedynie inicjowaæ dyskusjŒ nad propozy-
cjami studenta, wskazywaæ ich s‡abe punkty, sugerowaæ konieczno�æ przepro-
wadzenia dodatkowych analiz czy zebrania dodatkowych informacji. Jedynie
tam, gdzie widzi, ¿e brak postŒpów w pracy studenta mo¿e zagroziæ interesowi
klienta, powinien wkroczyæ w sposób bardziej zdecydowany. Nale¿y pamiŒtaæ,
¿e wszystko to, do czego student dojdzie swoj„ prac„, wyobra�ni„, poszukiwa-
niem, utrwali mu siŒ w sposób o wiele g‡Œbszy, ni¿ to wszystko, co powie na-
uczyciel, sugeruj„c gotowe rozwi„zanie. Do istoty edukacji klinicznej nale¿y,
aby student z biernego s‡uchacza przekazywanej mu wiedzy prawniczej sta‡ siŒ
�czynnym� prawnikiem, zdolnym do samodzielnego podejmowania zadaæ. Na-
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uczyciel musi jednak ca‡y czas w trakcie seminariów i indywidualnych rozmów
po�wiŒconych rozwi„zywaniu danej sprawy kontrolowaæ, czy student dokona‡
niezbŒdnych analiz, czy nie pope‡nia b‡Œdów (prawnych, strategicznych itp.).
Nauczyciel musi byæ na tyle przygotowany, aby ca‡y czas �ledziæ tok rozumo-
wania studenta � toczyæ z nim nieustann„ dyskusjŒ o jego decyzjach i po-
mys‡ach, a ostatecznie zaaprobowaæ wypracowany przez niego plan i strategiŒ1.

Przy identyfikacji i diagnozie problemu student musi podj„æ wiele dzia‡aæ.
Powinien zrozumieæ w sposób pe‡ny sytuacjŒ klienta i jego rzeczywiste cele.
Musi zdaæ sobie sprawŒ, ¿e nie ka¿da mo¿liwa i pozornie efektywna droga
prawna bŒdzie odpowiadaæ klientowi z uwagi na specyficzne cele, do których
ten ostatni d„¿y. Propozycje rozwi„zania musz„ uwzglŒdniaæ ca‡okszta‡t sy-
tuacji klienta � jego powi„zania �rodowiskowe, rodzinne, zawodowe oraz to,
w jaki sposób dane rozwi„zanie sprawy wp‡ynie na ró¿ne relacje klienta. Cho-
dzi o to, aby pozornie korzystne rozwi„zanie problemu nie sta‡o siŒ przyczyn„
dalszych, byæ mo¿e bardziej dolegliwych komplikacji w jego ¿yciu. Student
musi ustaliæ, jakie sposoby rozwi„zania problemu z punktu widzenia interesów
klienta by‡yby jak najbardziej po¿„dane oraz które klient uzna‡by za najbardziej
po¿„dane. Nale¿y te¿ ustaliæ, jaki sposób prowadz„cego do celu dzia‡ania klient
jest w stanie zaakceptowaæ, a jaki (z jakich przyczyn) odrzuca, mimo ¿e z per-
spektywy prawnika by‡y to sposób prowadz„cy równie¿ do rozwi„zania proble-
mu. W wielu sytuacjach student powinien wobec powy¿szego przedstawiæ kil-
ka mo¿liwych, omówionych wcze�niej z nauczycielem, rozwi„zaæ zaistnia‡ego
problemu i wspólnie z nim wybraæ najw‡a�ciwsz„ strategiŒ. Student musi te¿
wyznaczyæ ramy czasowe rozwi„zania problemu � w jakich wypadkach przy-
spieszenie lub opó�nienie podjŒcia odpowiedniego kroku mo¿e siŒ okazaæ ko-
rzystne z punktu widzenia klienta oraz jakie s„ etyczne ograniczenia dla podjŒ-
cia poszczególnych dzia‡aæ. Nale¿y te¿ ustaliæ za ka¿dym razem, jakie koszty
poci„ga za sob„ wprowadzenie danego sposobu rozwi„zania. Studenci klinik
maj„ z regu‡y do czynienia z osobami bardzo lub do�æ ubogimi. Szczególn„ za-
tem uwagŒ musz„ po�wiŒciæ kwestii dobrania metody, która z punktu widzenia
klienta bŒdzie realna ze wzglŒdów finansowych. Klient musi jednak otrzymaæ
pe‡en ogl„d sytuacji. Fakt biedy finansowej bŒdzie bardzo czŒsto jednym z de-
cyduj„cych aspektów sprawy. Student musi byæ �wiadom wszelkich ograni-
czeæ, które z tego wynikaj„, ale tak¿e musi byæ �wiadom, ¿e jest to okolicz-
no�æ, która mo¿e byæ wykorzystana zarówno jako argument prawny, jak i silna
broæ w przypadku prowadzenia negocjacji (np. gdy klient jest d‡u¿nikiem).
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Kolejnym krokiem jest przygotowanie strategii postŒpowania w sprawie,
czyli sformu‡owanie alternatywnych sposobów rozwi„zania problemu. Klient
musi byæ oczywi�cie �wiadom ograniczeæ, którym podlega klinika i student
prowadz„cy sprawŒ. Jest oczywiste, ¿e te specyficzne ograniczenia (np. brak
mo¿liwo�ci reprezentowania klienta przed s„dem) bŒd„ wywiera‡y wp‡yw na
dobór ewentualnych strategii. Klient musi byæ pouczony, ¿e np. profesjonalny
prawnik w jego konkretnym przypadku móg‡by dobraæ strategiŒ bardziej odpo-
wiedni„, a która prawnie lub faktycznie nie jest dostŒpna dla studentów klinicz-
nych. W okre�lonych przypadkach klinika nie mo¿e w ogóle podj„æ siŒ pomocy
w sprawie, je�li jest pozbawiona narzŒdzi efektywnego rozwi„zania problemu.
Student, definiuj„c poszczególne strategie, musi zdawaæ sobie sprawŒ, w jakim
zakresie podjŒcie jednej mo¿e wp‡ywaæ na inne mo¿liwo�ci rozwi„zania spra-
wy, np. j„ eliminowaæ. Musi odpowiednio pouczaæ o tym klienta i ostatecznie
od jego decyzji uzale¿niaæ wybór1. Rozwa¿anie, ocena i dopracowanie poszcze-
gólnych strategii dzia‡ania powinno siŒ odbywaæ podczas seminariów sekcyj-
nych. Student, przygotowuj„c pisemn„ opiniŒ dla klienta, powinien przedsta-
wiæ te ró¿ne warianty rozwi„zania sprawy, a tak¿e sformu‡owaæ w‡asne suge-
stie, dotycz„ce najbardziej optymalnego wariantu.

NastŒpn„ faz„ rozwi„zywania problemu jest wdro¿enie zaakceptowanego
przez klienta oraz przez nauczyciela klinicznego planu dzia‡ania. Student tak¿e
w tej fazie musi �ci�le wspó‡pracowaæ z nauczycielem (najczŒ�ciej poprzez in-
dywidualne konsultacje), omawiaj„c z nim podjŒcie wszystkich kroków. Musi
równie¿ staraæ siŒ uzyskaæ jak najszybsz„ informacjŒ dotycz„c„ skutków wy-
wo‡anych przez zastosowane �rodki, tak aby w sposób elastyczny mo¿na by‡o
dostosowaæ plan postŒpowania do nowych okoliczno�ci. Jest oczywiste, ¿e
wszystkie pisma przygotowane przez studenta w sprawie musz„ byæ zatwier-
dzone przez nauczyciela, a wcze�niej omówione. Nale¿y zbadaæ ich stronŒ for-
maln„, ale tak¿e zgodno�æ z przyjŒt„ strategi„.

3. Analiza prawna i rozumowanie prawnicze

Nauczanie kliniczne jest skuteczn„ metod„ przyswajania przez studentów
umiejŒtno�ci analizy prawnej i prawniczego rozumowania. Tradycyjna metoda
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wyk‡adu, przedstawiaj„ca jedynie panoramŒ danej ga‡Œzi prawa, nie jest w sta-
nie wprowadziæ studenta w taki sposób przeprowadzania analizy prawnej, jak
jest wprowadzany uczestnik programu klinicznego, zajmuj„cy siŒ dan„ spraw„.
Tylko bowiem pracuj„c na konkretnym, najlepiej realnym przyk‡adzie, bŒd„c
prowadzonym przez nauczyciela gotowego do wyja�nieæ i udzielania wskazó-
wek, student uczy siŒ w‡a�ciwej analizy prawnej � rozwa¿enia wszystkich za
i przeciw, w sytuacji gdy ka¿da decyzja ma praktyczne konsekwencje. Abstrak-
cyjne teoretyzowanie zostaje zast„pione prawniczym my�leniem, wyobra¿e-
niem argumentów strony przeciwnej i mo¿liwo�ci w‡asnej argumentacji.

Na umiejŒtno�æ analizy prawnej i rozumowania prawniczego sk‡adaj„ siŒ
nastŒpuj„ce szczegó‡owe umiejŒtno�ci1:

1) identyfikacja i sformu‡owanie problemu prawnego,
2) sformu‡owanie donios‡ych teorii prawnych (w znaczeniu: koncepcji roz-

wi„zania problemu),
3) wypracowanie teorii prawnej (koncepcji rozwi„zania problemu),
4) ocena tej koncepcji,
5) umiejŒtno�æ krytyki i syntezy argumentacji prawniczej.

Edukacja kliniczna umo¿liwia najefektywniejsze nabycie powy¿ej przed-
stawionych umiejŒtno�ci. Przede wszystkim student musi siŒ bardzo dok‡adnie
przygotowaæ do zajŒæ. Musi ustaliæ stan prawny w sposób szczególnie wnikli-
wy � ten stan przygotowania pozwala podczas seminarium sekcyjnego omówiæ
zidentyfikowane wcze�niej problemy prawne, a tak¿e sformu‡owaæ nowe. Wy-
k‡ad akademicki sprzyja analizie problemów prawnych w sposób abstrakcyjny,
a tak¿e sŒdziowski, tj. neutralny � niezale¿ny od interesów stron. Edukacja kli-
niczna wymusza spojrzenie na stan faktyczny z punktu widzenia konkretnych
interesów klienta poradni. Wymusza to inny, mniej �sŒdziowski�, a bardziej
�adwokacki� lub �prokuratorski� typ spojrzenia na sprawŒ � jak równie¿ my�-
lenie i budowanie strategii rozwi„zania problemu, wypracowanie hierarchii
teorii i ich oceny prawnej. Konieczno�æ dokonania analiz i opracowaæ tego
typu zmusza do bardziej dog‡Œbnej analizy prawa i w koæcu prowadzi do grun-
towanego zrozumienia tre�ci norm prawnych i granic ich mo¿liwej interpretacji.
Seminarium kliniczne oraz indywidualne konsultacje z nauczycielem klinicz-
nym pozwalaj„ na wytyczenie tych granic w sposób poprawny oraz najpe‡niej-
sze wypracowanie drogi prawniczego rozumowania i argumentacji. Ci„g‡y dia-
log kliniczny miŒdzy studentem a nauczycielem oraz miŒdzy pozosta‡ymi stu-
dentami uczestnicz„cymi w seminarium klinicznym pozwala na uzyskanie
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wielu obrazów danego problemu. Jest istotne, aby to student sam przedstawia‡
mo¿liwe teorie i dokonywa‡ ich ewaluacji. Nauczyciel powinien zadawaæ ra-
czej pytania zmuszaj„ce do poszukiwania konkretnych rozwi„zaæ, ni¿ sam za-
stŒpowaæ studenta w formu‡owaniu propozycji rozwi„zaæ. Mo¿na oczywi�cie
pomagaæ w skierowaniu toku my�lenia studenta na w‡a�ciwe drogi czy te¿ wy-
prowadzaæ go z b‡Œdów, jednak to ostatecznie on powinien samodzielnie wy-
pracowaæ strategiŒ rozwi„zania problemu klienta. Nauczyciel w sposób bar-
dziej zdecydowany powinien wkraczaæ jedynie wtedy, gdy zagro¿ony by‡by in-
teres klienta.

4. UmiejŒtno�æ ustalania stanu prawnego

Jest to ta umiejŒtno�æ, do której kontynentalny system nauczania prawa
zawsze przywi„zywa‡ szczególn„ uwagŒ. Ca‡y niemal program akademickiego
nauczania prawa, a tak¿e poka�na czŒ�æ programu aplikacji koncentruje siŒ
wokó‡ konieczno�ci opanowania jak najbardziej szczegó‡owej wiedzy o �czar-
nej literze prawa�1.

UmiejŒtno�æ ustalania stanu prawnego to2:

1) znajomo�æ natury norm prawnych i instytucji;
2) zdolno�æ do korzystania z najbardziej fundamentalnych narzŒdzi ustalania

stanu prawnego;
3) rozumienie procesu przygotowania i stosowania spójnego i efektywnego

programu ustalania stanu prawnego w konkretnym przypadku.

Mimo ¿e te szczegó‡owe umiejŒtno�ci stanowi„ o� tradycyjnego nauczania
akademickiego, to nauczanie kliniczne pozwala je opanowaæ w sposób bardziej
dog‡Œbny ni¿ w trakcie wyk‡adu akademickiego. W przypadku osób doros‡ych
najefektywniejszym sposobem opanowywania �czarnej litery prawa� jest jej
nauka w zwi„zku z prze¿ywanymi do�wiadczeniami. Do�wiadczenie kliniczne,
pokazuj„c praktyczne konsekwencje zastosowania normy prawnej w sprawie,
z któr„ student identyfikuje siŒ emocjonalnie, powoduje, ¿e tre�æ i sens danej
konstrukcji prawnej staj„ siŒ najg‡Œbiej zrozumiane, a w konsekwencji zapa-
miŒtane przez studenta.

Na nauczycielu klinicznym ci„¿y tu jednak wiele obowi„zków, g‡ównie
zwi„zanych z nadzorem, jak wnikliwie student zapozna‡ siŒ z obowi„zuj„cym
stanem prawnym, z orzecznictwem s„dów polskich, z istniej„c„ w tym zakresie
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doktryn„. Z do�wiadczeæ zbieranych w ramach zajŒæ klinicznych wynika, ¿e
studenci czŒsto stosunkowo pobie¿nie studiuj„ stan prawny, czekaj„c raczej, ¿e
to nauczyciel kliniczny udzieli im wskazówek znacz„co u‡atwiaj„cych ich pra-
cŒ. I czŒsto u‡atwia w nat‡oku spraw. Jednak¿e ten sposób nie jest po¿yteczny
z punktu widzenia wymagaæ metodycznych. Na pocz„tku zajŒæ klinicznych,
najczŒ�ciej podczas seminarium sekcyjnego, nale¿y zwróciæ uwagŒ na koniecz-
no�æ przeprowadzenia systematycznej i wszechstronnej analizy stanu prawne-
go. Nale¿y pouczyæ studentów, ¿e zanim zostanie sporz„dzona opinia w spra-
wie i zostan„ sformu‡owane pierwsze za‡o¿enia strategiczne, konieczne jest
przeczytanie odpowiednich fragmentów komentarza, przestudiowanie istnie-
j„cych orzeczeæ, siŒgniŒcie do opracowaæ podrŒcznikowych i monograficz-
nych. Dopiero pó�niej mo¿na zidentyfikowaæ podstawowe problemy stanu fak-
tycznego � kwestie prawne � co stwarza w wielu przypadkach konieczno�æ do-
datkowej lektury. Dopiero tak przygotowany student powinien zreferowaæ
sprawŒ podczas seminarium klinicznego. Powinien mieæ tak¿e wypracowane
w‡asne stanowisko w sprawie. Podczas seminarium nauczyciel ma pytaniami
zmusiæ studenta do dokonania jeszcze raz krytycznej analizy swojego stanowi-
ska, przyjŒtych za‡o¿eæ itp. Wtedy najwcze�niej nauczyciel powinien udzieliæ
wskazówek merytorycznych oraz zaleciæ sprawdzenie dodatkowych �róde‡.
W przypadku polskich klinik czŒsto taki sposób postŒpowania nie znajduje za-
stosowania. Studenci s„ zbyt obci„¿eni sprawami, poniewa¿ kliniki kieruj„c siŒ
swoj„ spo‡eczn„ misj„ przyjmuj„ zbyt wiele spraw, ni¿ to wynika z edukacyjne-
go uzasadnienia. Nie neguj„c znaczenia spo‡ecznej misji ruchu klinicznego
i zwi„zanego z ni„ efektu wychowawczego wobec studentów i przysz‡ych
prawników, nale¿y pamiŒtaæ o tym, ¿e najwa¿niejszym celem kliniki jest cel
edukacyjny. Student musi mieæ czas i mo¿liwo�æ przeprowadzenia fundamen-
talnie dog‡Œbnej analizy prawnej ka¿dego swojego przypadku. Zadaniem na-
uczyciela jest dokonanie niezbŒdnych korekt i kierowanie uwagi studenta na
niezauwa¿one przez niego aspekty. Tylko w taki sposób student mo¿e prawdzi-
wie efektywnie przyswoiæ sobie umiejŒtno�æ ustalania stanu prawnego. WyrŒ-
czanie go w tym zakresie bardzo powa¿nie ogranicza efekt nauczania klinicz-
nego. Wa¿ne jest jednak tak¿e, aby studenci dokonywali analizy stanu prawne-
go w sposób rzeczywi�cie nakierowany na rozwi„zanie danego problemu.
Pomocne jest tu stosowanie w klinice tabel czasowych. Studenci powinni wpi-
sywaæ w nie ilo�æ czasu zu¿ytego efektywnie na dan„ sprawŒ. Poszczególne
czynno�ci maj„ byæ tam osobno uwzglŒdnione, w tym proces ustalania stanu
prawnego. Nauczyciel powinien tabele te kontrolowaæ, a nastŒpnie dyskutowaæ
ze studentami na temat mo¿liwie efektywnego, ale tak¿e oszczŒdnego sposobu
ustalenia stanu faktycznego. Powinien móc oceniæ, czy przyjŒta przez studenta

F. Zoll, B. Namys‡owska-Gabrysiak

224 Rozdzia‡ VI. Metodologia klinicznego nauczania prawa



strategia by‡a optymalna, czy dobrano odpowiednie �ród‡a, czy student rzeczy-
wi�cie czyta‡ odnosz„ce siŒ do sprawy orzecznictwo, czy te¿ jedynie ograniczy‡
siŒ do zapoznania z tezami orzeczeæ. Nauczyciel powinien zwróciæ jego uwagŒ
na znaczenie poszczególnych �róde‡ dla s„du, a tak¿e pokazaæ, jak czŒsto teza
orzeczenia nie oddaje istoty rozstrzygniŒcia i argumentacji.

Na ogó‡ studenci przychodz„cy do kliniki biegle pos‡uguj„ siŒ ju¿ elektro-
nicznymi bazami danych. Nauczyciel powinien siŒ upewniæ, czy dotyczy to
wszystkich, i ewentualnie pomóc osobom nieposiadaj„cym tej umiejŒtno�ci.
Nale¿y jednak¿e równie¿ przestrzec studentów przed absolutyzacj„ tego rodza-
ju baz jako jedynego i g‡ównego �ród‡a informacji o stanie prawnym. S„ bardzo
pomocne, ale czŒsto prawdziwy klucz do rozwi„zania sprawy tkwi w �ród‡ach,
których nie sposób znale�æ w bazach danych. Nale¿y wyja�niæ studentom, ¿e
bazy, nawet gdy zawieraj„ wyci„gi z artyku‡ów, s„ bardziej �ród‡em informacji
ni¿ dok‡adnego przedstawienia i omówienia wszystkich pogl„dów.

5. Ustalanie stanu faktycznego

Problem umiejŒtno�ci ustalenia stanu faktycznego w naszej edukacji jest
traktowany raczej marginalnie w ramach zajŒæ dotycz„cych poszczególnych
procedur. Tak¿e tam jest on raczej analizowany z perspektywy sŒdziowskiej,
i to raczej z punktu widzenia wymogów proceduralnych postŒpowania dowo-
dowego. Brakuje natomiast nauki ustalania stanu faktycznego z perspektywy
prawnika. Niew„tpliwie w prawie kontynentalnym kwestia ustalania stanu fak-
tycznego z punktu widzenia prawnika klienta nie odgrywa a¿ takiej roli, jak to
ma miejsce w prawie amerykaæskim. Polski prawnik nie jest odpowiedzialny
za to, czy wersja podana przez klienta jest prawdziwa, choæ nie powinien
przedstawiaæ s„dowi wersji oczywi�cie niewiarygodnych, jak i sam nie mo¿e
podawaæ informacji, o których wie, ¿e s„ nieprawdziwe. Jednak¿e jego odpo-
wiedzialno�æ za podanie okre�lonych faktów jest nieporównywalnie mniejsza,
ni¿ to ma miejsce w przypadku prawnika amerykaæskiego. Ale tak¿e polski
prawnik musi umieæ odpowiednio ustaliæ fakty, aby móc w sposób optymalny
dobraæ strategiŒ postŒpowania. W przeciwnym razie ‡atwo zostanie zaskoczony
nieznanymi mu okoliczno�ciami, niwecz„cymi ca‡„ dotychczasow„ koncepcjŒ
prowadzenia sprawy. Klient nie zawsze jest sk‡onny do przedstawienia pe‡nej
historii. Do cech natury ludzkiej nale¿y chŒæ ukrycia (równie¿ przed samym
sob„) faktów niewygodnych czy te¿ kompromituj„cych � tak¿e przed osob„,
której rady i pomocy siŒ poszukuje. Prawnik musi byæ tych wszystkich okolicz-
no�ci �wiadomy. Jest oczywiste, ¿e znakomita wiŒkszo�æ informacji, które uzy-
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skuje student kliniki, pochodzi od samego klienta. Student musi jednak zdawaæ
sobie sprawŒ, w jakich przypadkach na tych informacjach nie mo¿na zakoæ-
czyæ ustalania stanu faktycznego. Mimo formalnoprawnych trudno�ci student
nie mo¿e zrezygnowaæ z lektury akt s„dowych, przegl„dania ksiŒgi wieczystej
itp. Wa¿n„ rol„ nauczyciela w tym procesie jest zwrócenie uwagi, aby student
czas tych badaæ wykorzysta‡ efektywnie, aby dokona‡ odpowiednich notatek.
NiezbŒdne jest równie¿ przygotowanie go do rozmowy z klientem � ustalenie
pewnej koncepcji pozyskania faktów, maj„c na uwadze, ¿e klient czŒsto po-
strzega �wiat inaczej ni¿ prawnik szukaj„cy stanu faktycznego wype‡niaj„cego
hipotezŒ okre�lonej normy. Przygotowaniu studentów do rozmowy z klientami
s‡u¿„ równie¿ szkolenia psychologiczne i specjalistyczne przeprowadzane przez
nauczycieli na pocz„tku roku akademickiego.

Praca nauczyciela ze studentami w klinice prawa umo¿liwia w‡a�nie naby-
cie umiejŒtno�ci ustalania stanu faktycznego, czego nie daje tak efektywnie
edukacja prowadzona podczas pozosta‡ych zajŒæ akademickich. Zadaniem stu-
denta w klinice prawa w trakcie spotkania z klientem jest prawid‡owe ustalenie
wszystkich elementów stanu faktycznego. Zadaniem za� nauczyciela � wy-
kszta‡cenie w studentach tej umiejŒtno�ci.

UmiejŒtno�æ ustalania stanu faktycznego polega na1:

1) dokonaniu rozstrzygniŒcia, w jakiej sytuacji potrzebne s„ ustalania stanu
faktycznego;

2) planowaniu ustalania stanu faktycznego;
3) zastosowaniu strategii ustalania stanu faktycznego;
4) zapamiŒtaniu oraz uporz„dkowaniu zebranych informacji, tak aby by‡y one

‡atwo dostŒpne;
5) umiejŒtno�ci zakoæczenia procesu ustalania stanu faktycznego w odpowied-

nim miejscu;
6) umiejŒtno�ci dokonania oceny zebranego materia‡u.

Nabycie wszystkich powy¿szych szczegó‡owych umiejŒtno�ci prowadz„cych
w ostateczno�ci do nauczenia siŒ poprawnego okre�lania stanu faktycznego
w ka¿dej sprawie jest konieczne dla prawid‡owego wykonywania zawodu praw-
nika. Zadaniem kliniki pomimo wielu ograniczeæ w tej kwestii jest w‡a�nie na-
uczenie procesu ustalania stanu faktycznego w takich w‡a�nie realiach praw-
nych i faktycznych, jakie istniej„ w Polsce. Student musi byæ te¿ �wiadom, jak
radziæ sobie w sytuacjach, gdy informacje, które uzyska‡ od klienta, ró¿ni„ siŒ
w sposób znacz„cy od stanu faktycznego. Podczas referowania przez studenta
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przyjŒtego stanu faktycznego w kontek�cie oceny zebranego materia‡u dowo-
dowego nauczyciel powinien aktywnie �ledziæ ca‡y tok rozumowania wp‡ywa-
j„cy pó�niej na wybór okre�lonej strategii pomocy danemu klientowi.

6. UmiejŒtno�æ porozumiewania siŒ

Klinika jest jednym z pierwszych miejsc, w którym student musi dokonaæ
szczególnej sztuki � opanowaæ umiejŒtno�æ porozumiewania siŒ w sposób ja-
sny z klientami, a tak¿e ze wszystkimi innymi adresatami przekazu informacji.
To jest dla m‡odych (a tak¿e znacznie starszych) adeptów prawa szczególna
umiejŒtno�æ, bardzo trudna równie¿ dla prowadz„cych zajŒcia kliniczne na-
uczycieli akademickich. Student zaczynaj„cy uczyæ siŒ prawa jest zaznajamia-
ny z techniczn„ terminologi„, specyficznym precyzyjnym sposobem formu-
‡owania zdaæ. Uczy siŒ jŒzyka stosunkowo hermetycznego i niezrozumia‡ego
dla nieprawników. W imiŒ precyzji wypowiedzi rezygnuje siŒ z komunikatyw-
no�ci. Jest to proces w tak zbudowanym systemie prawa nieunikniony. System
ten wykszta‡ci‡ ca‡e siatki pojŒæ, które s‡u¿„ rozwi„zaniu poszczególnych kon-
fliktów spo‡ecznych, i jeste�my ju¿ za daleko, aby rozwój ten zatrzymaæ. Edu-
kacja kliniczna uczy jednak, ¿e ten proces uczenia siŒ jŒzyka prawa wymaga
u�wiadomienia sobie konieczno�ci nauczenia siŒ równie¿ przek‡adalno�ci tego
jŒzyka na jŒzyk powszechnie zrozumia‡y i jasny. Bardzo czŒsto nauczyciel
otrzymuje napisane przez studentów opinie, które s„ merytorycznie poprawne,
ale nie mo¿e z nich wynikn„æ ¿adna korzy�æ dla klientów kliniki. S„ one ca‡ko-
wicie niezrozumia‡e. Zadaniem nauczyciela jest wiŒc równie¿ ci„g‡e czuwanie
nad tym, aby przekaz by‡ jasny i dostosowany do mo¿liwo�ci przyswojenia go
przez adresata. Student, wspó‡pracuj„c z nauczycielem, musi znale�æ w ka¿-
dym przypadku z‡oty �rodek miŒdzy precyzj„ a zrozumia‡o�ci„.

W wypracowaniu powy¿szego pomocne mo¿e byæ nabycie dwóch nastŒ-
puj„cych umiejŒtno�ci szczegó‡owych1:

1) oceny perspektywy odbiorcy przekazu,
2) u¿ywania efektywnych metod komunikacji.

Omówione powy¿ej szkolenia psychologiczne i specjalistyczne prowadzo-
ne w klinikach prawa s„ bardzo pomocne w wykszta‡ceniu tych umiejŒtno�ci.

Przechodz„c do omówienia nadzoru nauczyciela nad etapem przygotowy-
wania przez studentów pism procesowych, nale¿y podkre�liæ, i¿ nauczyciel kli-

F. Zoll, B. Namys‡owska-Gabrysiak

B. UmiejŒtno�ci prawnicze, których wykszta‡ceniu ma s‡u¿yæ edukacja... 227

1 Raport MacCrate, s. 139 oraz s. 172�176.



niczny powinien przywi„zywaæ wielk„ wagŒ do sposobu ich redagowania,
zw‡aszcza tych, które s„ kierowane do ró¿nych instytucji, w tym w szczególno-
�ci do s„dów. Klinika musi byæ miejscem, w ramach którego student powinien
siŒ nauczyæ nie tylko, jak sporz„dziæ pismo poprawne pod wzglŒdem meryto-
rycznym i formalnym, ale równie¿ jak sporz„dziæ je tak, aby kwestie, o które
szczególnie mu chodzi, zosta‡y umieszczone w sposób maksymalnie zwiŒk-
szaj„cy szanse na ich dobr„ percepcjŒ przez adresata.

Konieczno�æ opanowania sposobów komunikacji przystŒpnej równie¿ dla
nieprawników jest trudnym metodycznie zadaniem dla nauczycieli klinicznych.
Jako akademiccy nauczyciele prawa s„ oni czŒsto kontynuatorami tradycji her-
metyczno�ci jŒzyka prawniczego i nie s„ najlepszymi nauczycielami w dziedzi-
nie jego upraszczania. To jest jednak bardzo powa¿ne wyzwanie stoj„ce przed
edukatorami pracuj„cymi w klinikach. Bardzo wa¿na mo¿e siŒ tu okazaæ po-
moc specjalistów z innych dziedzin, np. psychologów. Z tego punktu widzenia
przeprowadzane co roku w klinice prawa szkolenia psychologiczne, specjali-
styczne mog„ byæ równie¿ bardzo przydatne w ci„g‡ym kszta‡towaniu umiejŒt-
no�ci nauczyciela klinicznego, od którego powinno siŒ wymagaæ wielu dodat-
kowych umiejŒtno�ci z racji specyfiki pracy w klinice prawa.

7. UmiejŒtno�æ doradzania

Z punktu widzenia celu dzia‡ania kliniki i istniej„cych ograniczeæ prawnych
doradzanie stanowi jeden z najbardziej podstawowych sposobów udzielania
pomocy klientowi. UmiejŒtno�æ odpowiedniego doradzania jest niezwykle wa-
¿na w praktyce prawniczej. Dotychczas rzadko starano siŒ przygotowaæ praw-
ników do tego rodzaju dzia‡alno�ci w sposób dydaktycznie przemy�lany. Jest to
jedna z wielu umiejŒtno�ci prawniczych, któr„ w polskich realiach uwa¿a siŒ za
naturaln„ i niewymagaj„c„ dodatkowego przygotowania. Tak jednak nie jest.
Jak ka¿da z umiejŒtno�ci prawniczych mo¿e byæ ona w przemy�lany sposób
doskonalona i nie powinna byæ oparta jedynie na naturalnych wyobra¿eniach
i intuicji prawnika.

Na umiejŒtno�æ prawid‡owego doradzania sk‡adaj„ siŒ1:

1) umiejŒtno�æ ustalenia takiej relacji z klientem, która uwzglŒdnia naturŒ
i ograniczenia wynikaj„ce z roli prawnika;

2) umiejŒtno�æ zbierania informacji istotnych z punktu widzenia decyzji, któr„
klient zamierza podj„æ;
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3) umiejŒtno�æ zanalizowania konsekwencji decyzji, któr„ klient planuje podj„æ;
4) umiejŒtno�æ wdro¿enia decyzji podjŒtej przez klienta.

Klinika jest tym programem, w którym nale¿y k‡a�æ szczególny nacisk na
budowanie odpowiednich wiŒzi miŒdzy klientem a przysz‡ym prawnikiem.
Student musi zrozumieæ rolŒ prawnika jako tego, który przede wszystkim ma
pomóc w podjŒciu przez klienta odpowiedniej decyzji. Musi tak¿e u�wiadomiæ
sobie, ¿e ostatecznie to klient musi podj„æ decyzjŒ w swojej sprawie, ale
w‡a�nie na podstawie porady pokazuj„cej mu opcje postŒpowania i ich konse-
kwencje. Jednocze�nie nale¿y uwa¿aæ, aby relacja miŒdzy klientem a studen-
tem/prawnikiem nie wykroczy‡a poza ramy wyznaczone udzielaniem pomocy
prawnej. Studenci, ludzie czŒsto bardzo m‡odzi, niezwykle emocjonalnie pod-
chodz„ do spraw. Istnieje niebezpieczeæstwo zbytniego zaanga¿owania siŒ
w sprawy danej osoby, ‡„cz„ce siŒ z przekroczeniem granic, które mog„ wi„zaæ
prawnika i klienta. Dlatego studenci powinni kontaktowaæ siŒ z klientami jedy-
nie w biurach poradni lub w miejscach urzŒdowych. Klienci nie powinni znaæ
ich prywatnych adresów lub numerów telefonów. Z drugiej strony klinika jest
miejscem, które powinno sprzyjaæ budowaniu ¿yczliwych i opartych na sza-
cunku wiŒzi miŒdzy klientem a studentem/prawnikiem. Powi„zanie tych dwóch
kwestii ma zasadnicze znaczenie dla prawid‡owego funkcjonowania poradni.

Porada, której student udziela klientowi, musi byæ zawsze wcze�niej zaak-
ceptowana przez nauczyciela prowadz„cego poradniŒ. Niedopuszczalne jest
udzielanie przez studentów porad �spontanicznych�, tj. w czasie ich pierwsze-
go kontaktu z klientem, nieskonsultowanych wcze�niej z prowadz„cym porad-
niŒ nauczycielem. Takie spontaniczne udzielanie porad jest zwi„zane z ogrom-
nym ryzykiem b‡Œdu. Jest ono tak¿e czŒsto przedwczesne � nie towarzyszy mu
pe‡na analiza rzeczywistej sytuacji klienta oraz istniej„cego wachlarza mo¿li-
wo�ci pomocy. W klinikach nie mo¿e zatem funkcjonowaæ ¿adne poradnictwo
telefoniczne. Tego typu praktyki s„ tak¿e w pe‡ni nieuzasadnione z punktu wi-
dzenia dydaktyki. Student traci wówczas szansŒ wspólnego z nauczycielem po-
szukiwania optymalnego rozwi„zania. Polski system edukacji, wymuszaj„cy na
studencie konieczno�æ przyswojenia ogromnej ilo�ci informacji, a tak¿e ci„gle
spotykana praktyka egzaminowania przy �zamkniŒtych kodeksach� do pewne-
go stopnia deformuje m‡odego prawnika. Powstaje bowiem u niego b‡Œdne
przekonanie, ¿e udzielenie pomocy klientowi polega na przywo‡aniu podczas
rozmowy zapamiŒtanych informacji o prawie, a nie na uzyskaniu jak najwiŒk-
szej ilo�ci informacji i skonstruowaniu planu dzia‡ania i procedury podjŒcia de-
cyzji w danej sprawie. Zadaniem kliniki jest tak¿e z‡agodzenie skutków defor-
muj„cego sposobu kszta‡cenia, które stwarza wra¿enie, ¿e prawnik powinien
przede wszystkim opanowaæ ogromn„ ilo�æ materia‡u oraz byæ w stanie odtwa-
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rzaæ przepisy z pamiŒci. To powoduje z jednej strony ci„g‡„ niepewno�æ praw-
nika, czy prawid‡owo wszystko zapamiŒta‡, a z drugiej stwarza pozór braku po-
trzeby gruntownej analizy stanu prawnego na potrzeby przypadku, w którym
student udziela pomocy.

Strategia udzielenia porady powinna byæ wypracowana przez studenta sa-
modzielnie. Pó�niej jednak w ka¿dym przypadku musi staæ siŒ ona przedmio-
tem dyskusji miŒdzy nauczycielem a studentem, czy to w czasie seminarium,
czy to podczas indywidualnych konsultacji. Wskazane na pocz„tku rozdzia‡u
podstawowe umiejŒtno�ci prawnicze omówione w nastŒpnych czŒ�ciach mog„
stanowiæ gotowy schemat analizy udzielania porady przez studenta. Wed‡ug
tego schematu, równie¿ nauczyciel powinien dokonaæ oceny przygotowanego
programu udzielania porady.

Studenci (najlepiej w parach) powinni udzielaæ porady klientowi pod nie-
obecno�æ nauczyciela. Wprawdzie traci on w ten sposób mo¿liwo�æ dokonania
korekt, a tak¿e omówienia z nimi procesu udzielania porady, ale jednocze�nie
powstaje w ten sposób jasno okre�lona sytuacja miŒdzy klientem a studentami.
Jednocze�nie kszta‡cenie umiejŒtno�ci udzielania porady klientowi w obecno-
�ci nauczyciela mo¿e nastŒpowaæ podczas seminariów sekcyjnych, na przygo-
towanych symulacjach rozmowy z klientem. Zalet„ przeprowadzania takich sy-
mulacji w obecno�ci ca‡ej grupy sekcyjnej jest równie¿ mo¿liwo�æ dyskusji
i analizy przeprowadzonej porady symulacyjnej przez wszystkich studentów.
Wówczas zadaniem nauczyciela jest doskonalenie umiejŒtno�ci studentów w tej
dziedzinie.

Klient musi mieæ �wiadomo�æ, ¿e porada udzielana mu jest przez studen-
tów, a tak¿e studenci musz„ mieæ mo¿liwo�æ poczucia samodzielno�ci. Ca‡o�æ
przygotowaæ przed tego rodzaju porad„ powinna zapewniæ prawid‡owo�æ prze-
biegu konsultacji z klientem. Obecno�æ nauczyciela sprawia, ¿e klient zaczyna
siŒ zwracaæ do niego i znika w ten sposób klarowno�æ relacji miŒdzy poszcze-
gólnymi osobami. Jest oczywiste, ¿e od samego pocz„tku klient musi byæ wie-
lokrotnie ustnie i pisemnie informowany, ¿e pomocy udzielaj„ mu nieprofesjo-
nali�ci. Musi zdawaæ sobie sprawŒ ze wszystkich ograniczeæ (np. zwi„zanych
z brakiem ochrony informacji udzielanych studentom, którzy mog„ byæ zmu-
szeni w ramach okre�lonych postŒpowaæ do ich ujawnienia, zeznaj„c jako
�wiadkowie). Musi byæ tak¿e poinformowany o ograniczeniach prawnych tego
rodzaju pomocy, np. niemo¿no�ci reprezentowania klienta przed s„dem. Pro-
wadz„cy poradniŒ musi zapewniæ, ¿e klienci otrzymaj„ wszechstronn„ in-
formacjŒ dotycz„c„ programu i jego naturalnych ograniczeæ, które mog„ mieæ
wp‡yw na przydatno�æ udzielonej pomocy klientowi.
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8. UmiejŒtno�æ prowadzenia negocjacji

Poniewa¿ studenci kliniki nie mog„ z zasady reprezentowaæ swoich klien-
tów przed s„dem, czŒsto zmusza to do poszukiwania pozas„dowego sposobu
rozwi„zania problemów. Tym samym otwiera siŒ ogromne pole do æwiczenia
jednej z najwa¿niejszych umiejŒtno�ci wspó‡czesnego prawnika, jak„ jest pro-
wadzenie negocjacji. W praktyce krakowskiej kliniki wielokrotnie udawa‡o siŒ
osi„gn„æ najlepszy dla klienta wynik poprzez negocjacjŒ zad‡u¿enia z bankami,
spó‡dzielniami mieszkaniowymi czy te¿ wynajmuj„cymi. Studenci uczyli siŒ,
jak wykorzystywaæ pozorne s‡abo�ci klienta, takie jak np. jego niewyp‡acalno�æ,
do uzyskania jak najlepszego rezultatu w negocjacjach. Tradycyjne kszta‡cenie
prawników w Polsce jest przede wszystkim kszta‡ceniem skoncentrowanym
wokó‡ instytucji s„du. Tymczasem s„d powinien siŒ jawiæ jako oczywiste ulti-
ma ratio. Edukacja kliniczna ma zwracaæ uwagŒ studentów na wielo�æ dróg
mog„cych s‡u¿yæ rozwi„zaniu danego problemu prawnego. UmiejŒtno�æ nego-
cjowania, znajomo�æ technik negocjacyjnych powinny siŒ stawaæ równie oczy-
wistym intelektualnym wyposa¿eniem ka¿dego absolwenta studiów prawni-
czych jak wiedza na temat poszczególnych instytucji systemu prawnego.

UmiejŒtno�æ prowadzenia negocjacji polega na1:

1) umiejŒtno�ci przygotowania negocjacji;
2) umiejŒtno�ci negocjowania;
3) umiejŒtno�ci pouczenia klienta o znaczeniu warunków, które przedstawia

druga strona, oraz umiejŒtno�ci dostosowania siŒ do decyzji podjŒtych
przez klienta.

UmiejŒtno�æ przygotowania i prowadzenia negocjacji jest czŒsto przez pol-
skich prawników rozumiana jako umiejŒtno�æ naturalna, tzn. niewymagaj„ca
szczegó‡owego przygotowania. Ten u‡omny stan �wiadomo�ci siŒ zmienia, ale
wci„¿ wydzia‡y prawa nie proponuj„ w zasadzie odpowiedniego przedmiotu.
W ramach zajŒæ klinicznych jest zatem bardzo po¿„dane, aby studenci mogli
zapoznaæ siŒ z technikami negocjacyjnymi. I w tym zakresie celowe jest przy-
gotowanie odpowiednich symulacji. W przypadku konieczno�ci prowadzenia
rzeczywistych negocjacji niezbŒdne jest ustalenie przez studenta ich planu
i przedyskutowanie go podczas seminarium klinicznego. Konieczne jest wypra-
cowanie razem z klientem realistycznych warunków brzegowych i szcze-
gó‡owe poinformowanie go o mo¿liwych skutkach takich negocjacji. Trzeba
pamiŒtaæ o odpowiednim przygotowaniu projektu ugody, tak aby mimo uda-
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nych negocjacji nie zosta‡a w ich efekcie zawarta umowa nieodpowiadaj„ca in-
teresom klienta.

9. UmiejŒtno�æ prowadzenia postŒpowania s„dowego oraz
alternatywnych procedur zmierzaj„cych do rozwi„zania sporu

Studenci poradni, odmiennie ni¿ to ma miejsce w USA, maj„ z regu‡y bar-
dzo ograniczon„ mo¿liwo�æ reprezentowania swojego klienta przed s„dem.
Pewne mo¿liwo�ci istniej„, np. wystŒpowanie w charakterze kuratora osób nie-
znanych z miejsca pobytu lub osób ma‡oletnich. Z tych mo¿liwo�ci nale¿y
w pewnym zakresie korzystaæ. Mimo wszelkich ograniczeæ prawnych studenci
w klinice maj„ wiele mo¿liwo�ci czynnego zapoznania siŒ z przebiegiem postŒ-
powaæ s„dowych i choæby po�redniego w nich uczestniczenia. Mog„ pisaæ dla
klienta projekty pism i w ten sposób uzyskaæ w naszych warunkach stosunko-
wo istotny wp‡yw na wynik postŒpowania. Powinni równie¿ wraz z klientami
chodziæ do s„du i obserwowaæ tocz„ce siŒ postŒpowania, aby dok‡adnie i bez-
po�rednio zorientowaæ siŒ w przebiegu rozprawy. W szczególno�ci uczestni-
czenie w postŒpowaniu w roli kuratora pozwala na prze¿ycie postŒpowania
w charakterze jednego z jego aktorów. Ze strony nauczyciela klinicznego wy-
maga to znowu podjŒcia odpowiednich przygotowaæ ze studentem. Nawet tak
oczywiste kwestie, jak problem zwracania siŒ do s„du i wstawania w odpo-
wiednich momentach, stanowi„ dla nieobytych studentów problem. Nauczycie-
le powinni (co czŒsto w polskich realiach stanowi powa¿ny problem) uczestni-
czyæ w rozprawach, w których wystŒpuj„ ich studenci. Wtedy bowiem mo¿liwa
jest pog‡Œbiona analiza zachowania studenta, stron, s„du, �wiadków. Tylko to
pozwala na wskazanie studentowi uchybieæ i w sposób dydaktycznie dla niego
przydatny wykorzystaæ prze¿yte do�wiadczenie. Przydatne w tych sytuacjach
s„ równie¿ do�wiadczenia studentów zdobyte w trakcie przeprowadzanych sy-
mulacji rozpraw s„dowych na zajŒciach seminariów sekcyjnych. Asystenci po-
radniani powinni przygotowaæ scenariusze postŒpowaæ, rozpisaæ role dla ich
uczestników. Organizowanie takich symulacji postŒpowania pozwala w bez-
piecznych warunkach zastanowiæ siŒ nad technikami odpowiedniego prowa-
dzenia postŒpowania, zadawania pytaæ �wiadkom, zwracania siŒ do s„du itp.
Niezwykle przydatne by‡oby istnienie na uczelniach kopii sal s„dowych. Po-
zwala to znacznie lepiej wczuæ siŒ w role prawników i dodaje atrakcyjno�ci za-
jŒciom. Istniej„ w Polsce wydzia‡y prawa, które przygotowuj„ tego rodzaju po-
mieszczenia.

W celu dobrego wystŒpowania przed ró¿nego rodzaju organami trzeba rów-
nie¿ zdobyæ odpowiednie umiejŒtno�ci szczegó‡owe, a tak¿e zdolno�æ alterna-
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tywnych sposobów rozstrzygania sporów1. Nauczyciel kliniczny musi siŒ zasta-
nowiæ z punktu widzenia profilu swojej poradni, jakie umiejŒtno�ci chcia‡by
przede wszystkim przekazaæ swoim studentom, i powinien przygotowaæ odpo-
wiedni program. Wprowadzane do prawa polskiego w coraz wiŒkszym zakresie
instytucjonalne procedury mediacyjne powinny np. stanowiæ pole szczególne-
go zainteresowania klinicystów. W USA istniej„ specjalne kliniki prawnicze
zajmuj„ce siŒ mediacjami. W ramach naszych programów klinicznych nie-
w„tpliwie powinno znale�æ siŒ miejsce na zastanowienie siŒ nad rol„ mediato-
ra, omówienie zasad etycznych i charakteru relacji do uczestników mediacji.
Powinno siŒ te¿ przemy�leæ, jak prawnik klienta powinien siŒ odnie�æ do pro-
cedury mediacyjnej. To s„ nowe kwestie w naszym prawie i praktyce prawni-
czej. Klinika jest odpowiednim miejscem dla wypracowania dobrych wzorów
zachowaæ zwi„zanych z tymi postŒpowaniami.

10. Organizacja i zarz„dzanie w pracy prawników

Klinika powinna byæ zorganizowana jak ma‡a prawnicza firma. Studenci
udzielaj„ swych porad nieodp‡atnie i to jest jedna z podstawowych zasad ruchu
klinicznego. Jednak klinika jest doskona‡ym miejscem, aby studenci mogli siŒ
nauczyæ jak najefektywniej prowadziæ �przedsiŒbiorstwo kliniczne�. Klinika
powinna byæ tak zarz„dzana, aby najmniejszym kosztem �wiadczyæ pomoc naj-
wy¿szej jako�ci. Studenci musz„ byæ uczeni, jak odpowiednio zarz„dzaæ swoim
czasem, tak jakby klient p‡aci‡ za efektywnie przepracowany czas w jego spra-
wie. Nierzadko student spŒdzi‡ kilka godzin nad aktami w s„dzie, nie zaniecha‡
sporz„dzenia odpowiednich notatek i dalej nie uzyska‡ odpowiedniego stanu
zorientowania siŒ w sprawie. St„d te¿ godne polecenia w klinice jest prowadze-
nie odpowiedniej rejestracji sposobu pracy i czasu po�wiŒconego danej spra-
wie. Jest bardzo wa¿ne, aby kwestie efektywnego zarz„dzania �przedsiŒbior-
stwem klinicznym� by‡y przedmiotem dyskusji podczas seminarium klinicz-
nego. Studenci musz„ mieæ okazjŒ do zastanowienia siŒ nad optymalizacj„
organizacji pracy w klinice.

UmiejŒtno�æ organizacji i zarz„dzania to2:

1) umiejŒtno�æ sformu‡owania celów i zasad efektywnego zarz„dzania prak-
tyk„ prawnicz„;
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2) umiejŒtno�æ opracowania systemów zapewniaj„cych, ¿e czas, wysi‡ek i �rod-
ki s„ wykorzystywane w sposób efektywny;

3) umiejŒtno�æ opracowania systemów i procedur zapewniaj„cych, ¿e praca
zosta‡a wykonana i zakoæczona w odpowiednim czasie;

4) umiejŒtno�æ opracowania systemów i procedur efektywnej wspó‡pracy z in-
nymi;

5) umiejŒtno�æ opracowania systemów i procedur efektywnego zarz„dzania
ca‡„ kancelari„ prawn„ (law office).

Kierownik programu klinicznego sam oczywi�cie musi zorganizowaæ klini-
kŒ tak, aby tego rodzaju procedury istnia‡y i mog‡y byæ wdra¿ane. Celem pro-
gramu klinicznego jest jednak równie¿ przekazanie studentom wiedzy, jak tego
typu procedury opracowywaæ, jak je wdra¿aæ i jak ich przestrzegaæ. W polskich
warunkach s„ to umiejŒtno�ci rzadkie. Sztucznie ograniczany rynek us‡ug
prawniczych po czŒ�ci pozwala‡ praktykuj„cym w Polsce adwokatom i radcom
prawnym na komfort niezajmowania siŒ tego rodzaju kwestiami. Tak¿e jednak
w naszych warunkach jest oczywisto�ci„, ¿e na rynku mog„ utrzymaæ siŒ jedy-
nie te przedsiŒwziŒcia prawnicze, które zostan„ zorganizowane w sposób efek-
tywny. Klinika mo¿e staæ siŒ laboratorium, w którym bŒd„ wypracowywane
optymalne standardy organizacji ma‡ej firmy prawniczej.

11. UmiejŒtno�ci rozpoznania i rozwi„zywania dylematów
etycznych

Etyka zawodowa jedynie z rzadka i na marginesie programu studiów staje
siŒ przedmiotem akademickiego wyk‡adu. Przyszli prawnicy zapoznaj„ siŒ
z podstawami etyki zawodowej dopiero w ramach aplikacji. To zdecydowanie
zbyt pó�no. Jest równie¿ konieczne, aby studenci zapoznawali siŒ z zasadami
etyki zawodowej z perspektywy akademickiej � która jest z istoty znacznie bar-
dziej krytyczna ni¿ omawianie zasad etyki zawodowej przez cz‡onków samych
profesji1. Studenci musz„ siŒ tak¿e nauczyæ, aby w przypadku ka¿dej sprawy
dokonywaæ analizy, jakie problemy z dziedziny etyki prawniczej pojawiaj„ siŒ
lub mog„ siŒ pojawiæ w konkretnej sprawie. ZajŒcia kliniczne powinny siŒ roz-
poczynaæ wprowadzeniem do etyki zawodowej prawników. Studenci maj„
orientowaæ siŒ w regu‡ach wynikaj„cych z istniej„cych zasad deontologicz-
nych, umieæ je dostosowaæ do klinicznych realiów. Nauczyciel kliniczny powi-
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nien sformu‡owaæ program omówienia podstawowych kwestii etyki zawodo-
wej, przede wszystkich koncentruj„cych siŒ wokó‡ tajemnicy zawodowej, za-
sad dotycz„cych konfliktu interesów, zakresu obowi„zku najpe‡niejszej ochro-
ny interesu klienta itp. Student powinien byæ �wiadom, jakie jest �ród‡o zawo-
dowych obowi„zków etycznych i jaki istnieje system wymuszania ich prze-
strzegania. Klinika jest jednym z niewielu miejsc, w których mo¿na uzyskaæ
nieodp‡atn„ pomoc prawn„. St„d te¿ nierzadko o pomoc ró¿nych sekcji kli-
nicznych mog„ ubiegaæ siŒ osoby, które znajduj„ siŒ w sporze. W klinikach
musi byæ zatem wypracowany system identyfikowania konfliktów miŒdzy
klientami. Studenci musz„ wiedzieæ, co nale¿y robiæ, w sytuacji gdy tego ro-
dzaju konflikt zaistnieje.

C. Program kliniczny jako program wychowawczy

Ruch kliniczny powsta‡ jako program edukacyjny, ale zawsze istotnym jego
elementem by‡o przekonanie, ¿e jednym ze sposobów wzmacniania sprawiedli-
wo�ci w �wiecie jest odpowiednie wychowanie i przygotowanie prawników.
Program kliniczny to program, który powinien zadbaæ o przygotowanie praw-
ników wra¿liwych na niesprawiedliwo�ci dzisiejszego �wiata. Powinien byæ to
program, który zwraca m‡odym prawnikom uwagŒ na konieczno�æ ci„g‡ego sa-
modoskonalenia siŒ, doskonalenia profesji, której stan„ siŒ cz‡onkami, tak aby
s‡u¿y‡a ona promocji idei sprawiedliwo�ci, a nie koncentrowa‡a siŒ na idei
ochrony swoich cz‡onków przed rynkiem. Program kliniczny ma u�wiadamiaæ
studentom, ¿e jako prawnicy ci„gle bŒd„ musieli podejmowaæ wysi‡ki, aby
utrzymaæ odpowiedni poziom kompetencji zawodowej. Studenci kliniczni mu-
sz„ w szczególny sposób koæczyæ ten program ze �wiadomo�ci„ obowi„zku
wspierania �sprawiedliwo�ci, uczciwo�ci i moralno�ci� w dziedzinie swojej
praktyki1. Musz„ oni koæczyæ ten program z przekonaniem, ¿e obowi„zkiem
prawnika jest zapewnienie dostŒpu do kompetentnej pomocy prawnej tak¿e
tym osobom, których nie staæ na op‡acenie tego rodzaju pomocy. Program kli-
niczny stanowi szczególn„ okazjŒ wp‡ywu akademii na formacjŒ przysz‡ych
prawników i tym samym na jako�æ funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo�ci,
a co za tym idzie i paæstwa w przysz‡o�ci2.
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D. Podsumowanie

Nauczyciel kliniczny w Polsce staje przed wyj„tkowo trudnym zadaniem.
Zrealizowanie przedstawionych tutaj za‡o¿eæ wymaga szczególnego zaanga-
¿owania czasu i po�wiŒcenia. W polskich warunkach nauczyciele kliniczni nie
mog„ byæ skoncentrowani jedynie na tym programie. Bardzo ma‡y jest poziom
zrozumienia znaczenia tych programów w�ród w‡adz wydzia‡ów prawa. Pro-
gramy te s„ traktowane czŒsto wy‡„cznie jako organizacje pomocowe dla bied-
nych, w zwi„zku z czym w‡adze uczelni nie s„ przekonane, czy �wiadczenie
tego rodzaju pomocy jest zadaniem uczelni. Tymczasem chodzi tutaj o jeden
z najbardziej efektywnych programów edukacyjnych, maj„cych ogromny wp‡yw
tak¿e na ca‡okszta‡t edukacyjnej oferty szko‡y prawa. Nauczyciel kliniczny,
�wiadom wszelkich ograniczeæ, powinien jednak za ka¿dym razem wyznaczyæ
edukacyjny program kliniki. Nie jest w‡a�ciwe podej�cie ¿ywio‡owe, tzn. sytu-
acja, gdy dzia‡alno�æ nauczyciela ogranicza siŒ jedynie do konsultowania
spraw prowadzonych przez klinikŒ. Od samego pocz„tku nauczyciel musi okre-
�liæ, jakich umiejŒtno�ci pragnie nauczyæ swoich studentów. I tego rodzaju po-
winien program zrealizowaæ1.
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jŒtno�ci studentów itp., musi siŒ skoncentrowaæ na tych umiejŒtno�ciach, które realistycznie jest
w stanie studentom przekazaæ.



Rozdzia‡ VII. Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych � droga do powo‡ania, cel oraz opis

dzia‡aæ
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

F. Czernicki

Program uniwersyteckich poradni prawnych, prze¿ywaj„cych w Polsce szyb-
ki rozwój (w ci„gu 8 lat powsta‡o 19 poradni), osi„gn„‡ etap, w którym zaczŒ‡o
odgrywaæ znacz„c„ rolŒ my�lenie perspektywiczne i szukanie wspólnych ce-
lów. Dlatego w‡a�nie na prze‡omie 2001 i 2002 r. poradnie oraz osoby zaanga-
¿owane w ruch kliniczny postanowi‡y powo‡aæ FundacjŒ Uniwersyteckich Po-
radni Prawnych, która przejŒ‡aby obowi„zki wzmacniania struktury, budowania
platformy wspó‡pracy i kreowania przysz‡o�ci ruchu klinicznego. Fundacja w za-
k‡adanych celach ma dbaæ nie tylko o stabilno�æ finansow„ ruchu klinicznego,
ale równie¿ stanowiæ forum jednocz„ce wszystkie starania dla zapewnienia lep-
szej pozycji poradni w �rodowisku akademickim, prawniczym, a tak¿e bŒdzie
szukaæ formu‡y wpisania uniwersyteckich poradni prawnych do polskiego sys-
temu prawnego.

A. Krótko o historii

Od 1.10.1997 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloæskiego rozpo-
czŒ‡a dzia‡alno�æ pierwsza w Polsce uniwersytecka poradnia prawna. Wcze-
�niej na Uniwersytecie Jagielloæskim odby‡a siŒ konferencja na temat klinicz-
nego nauczania prawa, której organizatorami by‡a m.in. Ambasada Amery-
kaæska i polskie biuro Organizacji Bezpieczeæstwa i Wspó‡pracy w Europie.
Na pocz„tku 1998 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego uruchomiono zajŒcia �Klinika prawa�, powo‡uj„c tym samym
drug„ w Polsce poradniŒ prawn„.

Istotny wp‡yw na proces zmian systemu edukacji prawniczej ma równie¿
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. W maju 1998 r.
w Szczecinie ELSA zorganizowa‡a konferencjŒ pod tytu‡em: �Reforma eduka-
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cji prawniczej. Rozwój idei uniwersyteckich poradni prawnych�, podczas któ-
rej odby‡a siŒ powa¿na dyskusja na temat rozwoju klinicznego nauczania
w Polsce. Seminarium to mia‡o szczególn„ warto�æ pod wzglŒdem propagando-
wym, gdy¿ by‡o po‡„czone z Ogólnopolskim Zjazdem Zrzeszenia Prawników
Polskich oraz Ogólnopolskim Zjazdem Dziekanów Wydzia‡ów Prawa. Spotka-
nie w Szczecinie zaowocowa‡o znacznym przyspieszeniem rozwoju idei ruchu
klinicznego w Polsce. Obecnie poradnie funkcjonuj„ na Wydzia‡ach Prawa
w: Krakowie, Warszawie (UW, UKSW, WSPiZ), Bia‡ymstoku (UwB, WSAP),
Toruniu, Poznaniu, Lublinie (w UMCS i KUL), Rzeszowie, Katowicach, Opo-
lu, S‡ubicach, Gdaæsku, Wroc‡awiu, £odzi, Szczecinie oraz Olsztynie.

W dniu 11.6.2001 r. na spotkaniu reprezentantów wszystkich polskich uni-
wersyteckich poradni prawnych po raz pierwszy pad‡a propozycja utworzenia
fundacji. Zgodnie z przyjŒtym kalendarzem roboczym, na jesieni przygotowany
zosta‡ przez zespó‡ Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagielloæ-
skiego projekt statutu fundacji, który nastŒpnie przekazano do konsultacji
wszystkich poradni.

W grudniu 2001 r. troje przedstawicieli polskich poradni prawnych zosta‡o
zaproszonych do wziŒcia udzia‡u w wizycie studyjnej w Republice Po‡udnio-
wej Afryki, gdzie program nauczania klinicznego rozwija siŒ z powodzeniem
od ponad 30 lat. Podró¿ zosta‡a opracowana i zorganizowana przez Public Inte-
rest Law Initiative (PILI), dzia‡aj„c„ przy Columbia University w Nowym Jor-
ku, a sfinansowana ze �rodków Fundacji Forda. Wynikiem tej podró¿y by‡o
opracowanie strategii rozwoju polskiego programu klinicznego na podstawie
do�wiadczeæ z RPA, a w konsekwencji utworzenie Fundacji Uniwersyteckich
Poradni Prawnych.

DziŒki wsparciu finansowemu, logistycznemu oraz merytorycznemu Fun-
dacji im. Stefana Batorego (zw‡aszcza programu prawnego kierowanego przez
G. Wiaderka) na przestrzeni zaledwie jednego roku projekt powo‡ania Fundacji
zosta‡ zrealizowany. Dnia 15.2.2002 r. fundatorzy podjŒli nastŒpuj„ce decyzje:
na przewodnicz„cego Rady Fundacji wybrany zosta‡ jednomy�lnie £. Bojarski
(Helsiæska Fundacja Praw Cz‡owieka), cz‡onkami Rady Fundacji zostali trzej
pozostali fundatorzy: K. Hebda (Sekretarz ELSA Lawyers Society, Urz„d Ko-
mitetu Integracji Europejskiej), M. Olczyk (Biuro Rzecznika Praw Obywatel-
skich) oraz J. Boratyæski (Fundacja im. Stefana Batorego). Ponadto fundatorzy
uchwalili statut Fundacji1 i dokonali wyboru Zarz„du w sk‡adzie: F. Czernicki
� Prezes Zarz„du, I. Gajewska-Kra�nicka z Uniwersytetu w Bia‡ymstoku, dr
P. Girdwoyæ z Uniwersytetu Warszawskiego, dr P. Wiliæski z Uniwersytetu
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Adama Mickiewicza w Poznaniu i adw. F. Wejman z Uniwersytetu Jagielloæ-
skiego. Fundatorzy (w poocz„tkowej fazie pracy Fundacji byli jedynymi cz‡on-
kami Rady Fundacji) ustanowili FundacjŒ aktem notarialnym 28.2.2002 r.

Fundacja zosta‡a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S„dowym 3.6.2002 r.,
otrzyma‡a numer REGON, NIP oraz za‡o¿y‡a rachunek bankowy w Banku Pekao
S.A. Rada Fundacji 30.6.2002 r. uchwali‡a Regulamin zasad gospodarowania
przez FundacjŒ �rodkami finansowymi, standardy, roczny plan finansowy, sk‡ad
Kolegium Programowego. Od momentu zawi„zania siŒ Fundacji Zarz„d spoty-
ka‡ siŒ �rednio raz w miesi„cu, podejmuj„c wspólnie wszystkie decyzje opera-
cyjne i strategiczne.

B. Cele Fundacji i sposób ich realizacji

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania
uniwersyteckich poradni w Polsce spe‡nia rolŒ wzmacniaj„c„ potencja‡ progra-
mu klinicznego na przysz‡o�æ. W tym celu podejmowane s„ dzia‡ania na rzecz
standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjono-
wania edukacji klinicznej. Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele
w szczególno�ci przez: wspieranie wspó‡pracy miŒdzy poradniami, wspieranie
miŒdzynarodowej wspó‡pracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, or-
ganizowanie szkoleæ, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie
i przetwarzanie danych statystycznych o dzia‡alno�ci poradni, gromadzenie
i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie
idei darmowej pomocy prawnej.

Jednym z pierwszych projektów realizowanych przez FundacjŒ by‡a orga-
nizowana w dniach 15�16.11.2002 r., w Warszawie V Regionalna Konferencja
Klinicznego Nauczania Prawa, dotycz„ca rozwoju idei poradnictwa prawnego
w naszym regionie geograficznym. Konferencja zorganizowana zosta‡a przez
Open Society Justice Initiative, Columbia Law School�s Public Interest Law Ini-
tiative i FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych we wspó‡pracy z Cen-
trum Organizacji Pozarz„dowych Centrum Szpitalna, a sponsorowana przez
Open Society Institute. G‡ównym tematem konferencji by‡a problematyka do-
tycz„ca perspektyw rozwoju i okre�lenia strategii na przysz‡o�æ programu uni-
wersyteckich poradni prawnych. Uczestnicy skupili siŒ na analizie ró¿nych mo-
deli poradni prawnych, podjŒto próbŒ wypracowania metod ich wspierania,
a tak¿e wzmacniania poradni ju¿ istniej„cych. W konferencji uczestniczy‡o
ok. 70 osób z takich paæstw, jak: Albania, Angola, Armenia, Azerbejd¿an, Bo�nia
i Hercegowina, Bu‡garia, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan,
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Litwa, £otwa, Macedonia, Mongolia, Mozambik, Rumunia, Rosja, S‡owacja,
S‡owenia, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, WŒgry. Wyk‡ady poprowadzili go�cie
z WŒgier, Czech, Argentyny i USA. Uczestniczyli równie¿ przedstawiciele po-
radni prawnych dzia‡aj„cych na terenie Polski, m.in. z Krakowa, Bia‡egostoku,
Torunia, Rzeszowa, Lublina, Szczecina, Poznania, £odzi oraz Warszawy.

W grudniu 2002 r. odby‡o siŒ pierwsze spotkanie przedstawicieli uniwersy-
teckich poradni prawnych zorganizowane pod auspicjami Fundacji w Centrum
Organizacji Pozarz„dowych Centrum Szpitalna. W grudniu 2002 r. przedstawi-
ciele Fundacji wziŒli tak¿e udzia‡ w odbywaj„cej siŒ w Brukseli konferencji
�European forum of citizens advice services�. W kwietniu 2003 r. zosta‡o zor-
ganizowane seminarium: �Prawnicy w pracy pro bono�.

W ci„gu pó‡tora roku od zawi„zania siŒ Fundacji realizowano przede
wszystkim cele bezpo�rednio zwi„zane z pomoc„ finansow„ i merytoryczn„
poradniom. Zosta‡a przeprowadzona szeroka kampania fundraisingowa. Jej
efektem by‡o zdobycie �rodków na sfinansowanie Pierwszej Ogólnopolskiej
Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (przeprowadzonej w dniach
24�26.10.2003 r.) oraz przygotowanie i druk pierwszego w Polsce i regionie
podrŒcznika do klinicznego nauczania prawa (w t‡umaczeniu na jŒzyk angiel-
ski). Dodatkowo Fundacja uzyska‡a cenne dary rzeczowe, które przekaza‡a
w drodze konkursu dla najbardziej potrzebuj„cych poradni (dwa u¿ywane ze-
stawy komputerowe od kancelarii Baker & McKenzie, program Lex Omega od
Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, piŒtna�cie programów informacji praw-
niczej Legalis od Wydawnictwa C.H. Beck).

W 2003 r. zosta‡a przeprowadzona pierwsza edycja konkursu grantowego
dla tych poradni, które spe‡ni‡y przyjŒte standardy dzia‡alno�ci. Granty, o jakie
poradnie siŒ ubiega‡y, zosta‡y przeznaczone na wynagrodzenia dla osób odpo-
wiedzialnych za sekretariat poradni, na pokrycie kosztów administracyjno-biu-
rowych oraz zakup �rodków trwa‡ych.

Obok zadaæ grantodawczych Fundacja podjŒ‡a tak¿e szereg dzia‡aæ o cha-
rakterze edukacyjnym i wzmacniaj„cym poradnie. I tak ju¿ na pocz„tku 2003 r.
zosta‡ uruchomiony portal: www.fupp.org.pl, maj„cy byæ narzŒdziem komuni-
kacji i szerzenia wiedzy na temat ruchu poradnictwa prawnego. Strona interne-
towa zawiera informacje nie tylko o samej Fundacji, ale tak¿e o programach
pokrewnych oraz o dzia‡alno�ci poradni. Informacje bie¿„ce s„ ponadto roz-
sy‡ane za po�rednictwem listy dyskusyjnej kliniki@yahoogroups.com.

Innym bardzo wa¿nym krokiem by‡o przeprowadzenie cyklu wizyt w po-
radniach. Wszystkie poradnie wyrazi‡y chŒæ przyjŒcia cz‡onków Zarz„du Fun-
dacji, jednocze�nie deklaruj„c, ¿e maj„ wiele pytaæ i konkretnych zagadnieæ,
które chcia‡yby omówiæ. Spotkania te by‡y okazj„ do dyskusji na temat wyma-
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gaæ zwi„zanych z realizacj„ standardów dzia‡alno�ci, konsultacji w zakresie
rozwi„zywania bie¿„cych problemów organizacyjno-formalnych, ale tak¿e bu-
dowania stabilnej pozycji w strukturach wydzia‡u. Cykl spotkaæ z poradniami
zaowocowa‡ popraw„ zdolno�ci i umiejŒtno�ci prowadzenia poradni oraz wzmoc-
nieniem pozycji poradni na przysz‡o�æ.

Ponadto Fundacja we wspó‡pracy z Fundacj„ Helsiæsk„ zainicjowa‡a bada-
nia nad ewentualnym wpisaniem dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni praw-
nych w porz„dek prawny w Polsce. Do osi„gniŒcia tego celu zosta‡ powo‡any
zespó‡ odpowiedzialny za zebranie i opracowanie propozycji legislacyjnych,
uwzglŒdniaj„cy ró¿ne stopnie �g‡Œboko�ci� proponowanych zmian w prawie.
Obecnie projekt ustawy o uniwersyteckich poradniach prawnych jest konsulto-
wany z cz‡onkami Kolegium Programowego Fundacji oraz Ministerstwem
Sprawiedliwo�ci.

Po przeprowadzeniu konsultacji z Fundacj„ im. Stefana Batorego, Hel-
siæsk„ Fundacj„ Praw Cz‡owieka i Polsko-Amerykaæsk„ Fundacj„ Wolno�ci
FUPP przygotowa‡a program aktywizacji i propagowania w�ród prawników-
-praktyków dzia‡alno�ci pro publico bono. W ramach tego programu zosta‡y
przeprowadzone rozmowy z blisko 20 najwiŒkszymi kancelariami w Polsce,
Prezesem i cz‡onkami Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesem
i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Wynikiem tych spotkaæ by‡o
szerokie zainteresowanie problemem zaanga¿owania prawników w pracŒ pro
publico bono oraz objŒcie patronatem przez NRA i KRRP kolejnej wa¿nej ini-
cjatywy w ramach programu: Konkursu �Prawnik pro bono�. Na konkurs na-
des‡ano kilkadziesi„t nominacji, spo�ród których 35 zosta‡o zakwalifikowa-
nych pod obrady cz‡onków Kapitu‡y Konkursu. Na posiedzeniu 3.3.2004 r.,
podczas którego obecni byli nastŒpuj„cy cz‡onkowie Kapitu‡y:

1) prof. Andrzej Zoll � Rzecznik Praw Obywatelskich,
2) prof. Marek Safjan � Prezes Trybuna‡u Konstytucyjnego,
3) prof. Roman Hauser � Prezes Naczelnego S„du Administracyjnego,
4) mec. Andrzej Kalwas � Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
5) mec. Zenon Klatka � Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
6) adw. Stanis‡aw Rymar � Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,

podjŒto decyzjŒ o wyborze laureata. Zosta‡ nim Szczepan Styranowski, sŒdzia
w stanie spoczynku z Olsztyna, zg‡oszony przez olsztyæski oddzia‡ Polskiego
Komitetu Pomocy Spo‡ecznej. Ponadto Kapitu‡a postanowi‡a wyró¿niæ siedem
osób. Oficjalne og‡oszenie wyników konkursu nast„pi‡o 29.3.2004 r. w siedzi-
bie redakcji �Rzeczpospolitej� � wspó‡organizatora konkursu. Laureat otrzyma‡
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statuetkŒ ufundowan„ przez Ministra Sprawiedliwo�ci, za� wyró¿nieni � pa-
mi„tkowe dyplomy.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e Zarz„d Fundacji by‡ koordynatorem wizyt go-
�ci zagranicznych, takich jak D. Magida, który odwiedzi‡ PolskŒ w listopadzie
2002 r., badaj„c rozwój programu klinicznego w Polsce. W kwietniu 2003 r.
kilka miast w Polsce odwiedzi‡a grupa z nowo powstaj„cej kliniki w Podgoricy
w Czarnogórze. W czerwcu 2004 r. do Polski przyjecha‡a delegacja z Chin, za-
poznaj„c siŒ nie tylko z rozwojem ruchu klinicznego, ale tak¿e dzia‡alno�ci„
i rol„ sektora organizacji pozarz„dowych. W lipcu 2004 r. przyjŒli�my tak¿e
wiŒksz„ grupŒ pracowników poradni prawnych z o�rodków uniwersyteckich
w Rosji.

C. Najwa¿niejsze osi„gniŒcia Fundacji

Budowanie pozycji, wizerunku oraz ram dla dzia‡alno�ci poradni i FUPP:

1) bardzo sprawne i szybkie ukonstytuowanie siŒ samej Fundacji,
2) zbudowanie i zintegrowanie sieci poradni w Polsce,
3) wzbudzenie poczucia jedno�ci miŒdzy poradniami,
4) coraz szersze prezentowanie poradni w mediach poprzez udzielane wy-

wiady i relacjŒ z prowadzonych projektów,
5) zacie�nienie wspó‡pracy poradni ze �rodowiskiem organizacji pozarz„do-

wych i na trwa‡e wpisanie siŒ w krajobraz tego sektora (choæ poradnie
wprost do niego nie nale¿„),

6) uzyskanie w niezmiernie krótkim czasie silnej pozycji w �rodowisku orga-
nizacji pozarz„dowych przez FundacjŒ (lider Pozarz„dowej Platformy Po-
radniczej i cz‡onek Zarz„du Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Po-
zarz„dowych),

7) uzyskanie listów poparcia od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Pre-
zesa Krajowej Rady Radców Prawnych,

8) poprowadzenie sesji po�wiŒconej uniwersyteckim poradniom podczas ogól-
nopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydzia‡ów Prawa we wrze�niu 2003 r.,

9) instytucjonalizacja i zacie�nienie wspó‡pracy z Rzecznikiem Praw Oby-
watelskich,

10) podnoszenie i egzekwowanie standardów dzia‡ania wszystkich (!) poradni
(w 2003 r. prawie wszystkie poradnie podpisa‡y umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno�ci cywilnej, w 2002 r. tylko dwie!),

11) przygotowanie aktualnego projektu ustawy o uniwersyteckich poradniach
prawnych oraz udzia‡ w pracach zespo‡u roboczego powo‡anego w Mini-
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sterstwie Sprawiedliwo�ci w celu opracowania ustawy o pomocy prawnej
(z zastrze¿eniem uwzglŒdnienia specyfiki pracy i zasad dzia‡ania poradni);

Zrealizowane projekty:

12) odwiedzenie przez cz‡onków Zarz„du wszystkich istniej„cych w Polsce
poradni, wielokrotne odbywanie rozmów nie tylko z przedstawicielami sa-
mych poradni, ale tak¿e z w‡adzami wydzia‡owymi,

13) zorganizowanie w grudniu 2002 r. pod auspicjami Fundacji pierwszego
zjazdu przedstawicieli poradni,

14) zorganizowanie miŒdzynarodowej konferencji po�wiŒconej edukacji kli-
nicznej w listopadzie 2002 r.,

15) zorganizowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni
Prawnych w Kazimierzu w pa�dzierniku 2003 r.,

16) przeprowadzenie pierwszego w Polsce Konkursu �Prawnik pro bono�,
17) podjŒcie prac nad wydaniem pierwszego w Polsce i regionie podrŒczni-

ka-almanachu dotycz„cego poradni prawnych;

Fundraising:

18) uzyskanie wsparcia od Fundacji im. S. Batorego, pozwalaj„cej na przepro-
wadzenie cyklicznych konkursów regrantingowych dla poradni (w 2003 r.
przyznano dotacje dla o�miu poradni),

19) dziŒki staraniom Fundacji Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poland, które jest prawnym w‡a�cicielem czŒ�ci sprzŒtu w porad-
niach (na podstawie dotacji, jakie otrzyma‡o w ubieg‡ych latach od Funda-
cji im. S. Batorego), podjŒ‡o siŒ formalnego przekazania tego sprzŒtu na
rzecz samych poradni (uniwersytetów), ponadto Fundacja wyegzekwo-
wa‡a realizacjŒ przez ELSA Poland swoich zobowi„zaæ wobec kilku po-
radni,

20) poradnie z 12 miast otrzymaj„ sprzŒt komputerowy znacznej warto�ci
przekazany przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci,

21) kancelaria Baker & McKenzie przekaza‡a dwa komputery na rzecz porad-
ni w Polsce, które w drodze konkursu trafi‡y do dwóch najbardziej potrze-
buj„cych klinik,

22) Polskie Wydawnictwa Profesjonalne przekaza‡y program LEX Omega,
który w drodze konkursu zosta‡ przekazany do poradni,

23) miŒdzynarodowa kancelaria Linklaters postanowi‡a oddelegowaæ swoich
piŒciu prawników do pracy pro bono w poradni,

24) Wydawnictwo C.H. Beck przekaza‡o 15 programów informacji prawni-
czej (zbiór ustaw z komentarzami) na rzecz poradni.
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£„czna warto�æ przekazanych lub zakontraktowanych dotychczas przez
FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych �rodków oraz sprzŒtu i progra-
mów komputerowych na rzecz poradni wynosi 220 tys. z‡.

D. Planowane dzia‡ania

Po przesz‡o 2 latach dzia‡aæ zwi„zanych z organizacj„ samej Fundacji, prze-
prowadzeniu kilku wa¿nych projektów oraz realizacji celów bezpo�rednio
zwi„zanych z pomoc„ finansow„ i merytoryczn„ poradniom obok zadaæ granto-
dawczych Fundacja podejmie wiele dzia‡aæ o charakterze edukacyjnym i wzmac-
niaj„cym poradnie, skupiaj„c siŒ przede wszystkim na:

1) profesjonalizacji i standaryzacji dzia‡aæ poradni,
2) wydaniu kolejnych publikacji,
3) koordynacji i polepszeniu wspó‡pracy miŒdzy poradniami,
4) prowadzeniu archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie statystyk,
5) wzmocnieniu bazy informatycznej i sprzŒtowej,
6) promocji dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni prawnych,
7) budowaniu i umacnianiu wspó‡pracy miŒdzynarodowej,
8) tworzeniu grupy nacisku na reformowanie korporacji prawniczych,
9) pracach nad unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowa-

nia uniwersyteckich poradni prawnych,
10) monitorowaniu stosowania prawa i jako�ci tworzonego prawa,
11) rozszerzeniu dzia‡alno�ci poradni o wspó‡pracŒ z Fundacj„ im. S. Batore-

go w zakresie zjawisk korupcyjnych,
12) rozszerzeniu dzia‡alno�ci poradni, zw‡aszcza o poradnictwo dla kobiet

i organizacji pozarz„dowych,
13) szkoleniu z zakresu praw i obowi„zków obywatelskich w zwi„zku z cz‡on-

kostwem Polski w Unii Europejskiej.

Profesjonalizacja i standaryzacja dzia‡aæ poradni � dzia‡ania te zaplano-
wane s„ jako zasadniczy cel na najbli¿sze lata. Osi„gniŒcie tych za‡o¿eæ przede
wszystkim ma wzmocniæ pozycjŒ poszczególnych poradni, a tak¿e zapewniæ
im stabiln„ przysz‡o�æ i uznanie w �rodowisku prawniczym. Cel ten bŒdzie re-
alizowany przede wszystkim z dotacji celowych uzyskiwanych na szkolenia,
konferencje, seminaria, publikacje.

Wydanie kolejnych publikacji � po pierwszym almanachu pt.: �Klinika
prawa � idea, organizacja, metodologia� Fundacja planuje wydanie podrŒczni-
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ka dotycz„cego wy‡„cznie metodologii nauczania prawa w poradniach praw-
nych. PodrŒcznik powstanie w ci„gu roku pod redakcj„ naukow„ prof. F. Zolla.

Koordynacja i polepszenie wspó‡pracy miŒdzy poradniami � niniejszy
cel bŒdzie realizowany g‡ównie dziŒki uczestnictwu przedstawicieli poradni
w spotkaniach na poziomie krajowym i osobistym kontaktom Zarz„du FUPP
z pracownikami poszczególnych poradni (np. wszystkie poradnie bŒd„ regular-
nie wizytowane, w Warszawie bŒd„ odbywaæ siŒ cykliczne szkolenia dla pra-
cowników klinik). Ponadto Zarz„d Fundacji pragnie utrzymaæ tradycjŒ organi-
zacji jednej dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni
Prawnych.

Prowadzenie archiwum publikacji na temat klinik oraz prowadzenie
statystyk � Zarz„d Fundacji bŒdzie gromadzi‡ wszelkie materia‡y zwi„zane
z dzia‡alno�ci„ poradni prawnych w Polsce i za granic„, tym samym tworz„c
archiwum publikacji i artyku‡ów tematycznych. DziŒki zbieraniu pó‡rocznych
i rocznych raportów oraz przetwarzaniu danych statystycznych o dzia‡alno�ci
poradni mo¿liwe bŒdzie uzyskanie danych porównawczych, w tym oraz okre-
�lanie trendów i kierunków, w jakich powinny ewoluowaæ poradnie. Dane te
uka¿„ tak¿e statystyczny profil klienta oraz odpowiedz„ na pytanie, czy porad-
nie w‡a�ciwie dobieraj„ zakres tematyczny prowadzonego poradnictwa i infor-
macji prawnej.

Wzmocnienie bazy informatycznej i sprzŒtowej � dziŒki uzyskanym do-
tacjom na regranting oraz darowiznom rzeczowym od firm i kancelarii prawni-
czych planowane jest rozpisanie konkursów grantowych dla uniwersyteckich
poradni prawnych w Polsce. Zakupiony sprzŒt zasili zarówno poradnie rozwi-
jaj„ce siŒ, jak te¿ nowo powsta‡e.

Promocja dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni prawnych � osi„gniŒcie
niniejszego celu ma s‡u¿yæ zarówno samym poradniom (budowanie pozytyw-
nego wizerunku), jak te¿ lepszemu dotarciu do klientów. W zakresie dzia‡aæ
zwi„zanych z tym celem znajduje siŒ druk ulotek informuj„cych o dzia‡alno�ci
i adresach poradni w Polsce, nawi„zanie wspó‡pracy z najwiŒkszymi kancela-
riami prawniczymi i korporacjami prawniczymi, prowadzenie i aktualizacja
strony internetowej. NiezbŒdna jest tak¿e nieustanna kampania informacyjna
o poradniach skierowana do urzŒdów samorz„dowych i paæstwowych, aby by‡y
traktowane jako trwa‡a i powa¿na instytucja. UrzŒdy powinny zyskaæ zaufanie
i zrozumienie dla ich dzia‡alno�ci, a w konsekwencji pomagaæ studentom
w za‡atwianiu spraw zwi„zanych z prac„ w poradniach.
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Budowanie i umacnianie wspó‡pracy miŒdzynarodowej � polski pro-
gram klinicznego nauczania prawa jest obecnie jednym z wiod„cych tego typu
programów w tym regionie geograficznym i dlatego powinno siŒ dzieliæ zdoby-
tym do�wiadczeniem oraz inicjowaæ powstawanie poradni w regionie. W naj-
bli¿szych planach powinno siŒ uwzglŒdniæ mo¿liwo�æ zapraszania go�ci z in-
nych krajów Europy �rodkowej i Wschodniej, po to aby wziŒli udzia‡ w organi-
zowanych szkoleniach, kursach czy wizytach studyjnych. Przedstawiciele Fun-
dacji uczestnicz„ w miŒdzynarodowych konferencjach po�wiŒconych tematyce
poradniczej. Do kolejnych planów nale¿y projekt zorganizowania jedno- lub
dwutygodniowych kursów/stypendiów w USA dla opiekunów w poradniach.
Projekt ten mia‡by pozwoliæ stypendystom na bli¿sze poznanie funkcjonowania
programu klinicznego w USA, zdobycie wiedzy z zakresu metodologii pracy
w klinice oraz programu wzmacniania pozycji poradni na wydziale prawa.
Amerykaæskim partnerem tego projektu bŒdzie Columbia University z Nowego
Jorku oraz Catholic University z Waszyngtonu. Powy¿szy cel jednak wymaga
d‡ugiej fazy przygotowaæ i przede wszystkim zdobycia powa¿nych �rodków na
jego sfinansowanie.

Tworzenie grupy nacisku na reformowanie korporacji prawniczych
� cel ten bŒdzie realizowany przede wszystkim we wspó‡pracy z Helsiæsk„
Fundacj„ Praw Cz‡owieka i zwi„zany jest z przygotowywan„ kampani„ prawn„
na rzecz zmiany szeregu przepisów utrudniaj„cych funkcjonowanie organizacji
poradniczych w Polsce. Ponadto nasza Fundacja chcia‡aby siŒ podj„æ prowa-
dzenia programu aktywizacji prawników-praktyków do dzia‡alno�ci pro publi-
co bono. Program ten prowadzony równie¿ we wspó‡pracy z Fundacj„ Hel-
siæsk„ bŒdzie zaplanowany w d‡u¿szej perspektywie czasowej i wymagaæ bŒ-
dzie merytorycznej fazy przygotowawczej oraz przeprowadzenia programu
pilota¿owego, gdzie wybrane organizacje pozarz„dowe by‡yby przygotowane
przyj„æ pomoc prawników-praktyków i rzetelnie wspó‡pracowaæ z okrŒgowy-
mi korporacjami adwokatów i radców. Cel ten ponadto jest ju¿ realizowany
przez organizacjŒ corocznego Konkursu �Prawnik pro bono�.

Prace nad unormowaniem w polskim systemie prawnym funkcjonowa-
nia uniwersyteckich poradni prawnych � na bazie przygotowanego w 1998 r.
przez Uniwersyteck„ PoradniŒ Prawn„ w Krakowie pierwszego tekstu ustawy
o uniwersyteckich poradniach prawnych Zarz„d Fundacji przedstawi‡ Minister-
stwu Sprawiedliwo�ci uaktualnion„ wersjŒ projektu i zosta‡ zaproszony do
wziŒcia udzia‡u w przygotowywanym projekcie ustawy o dostŒpie do pomocy
prawnej. Nowa ustawa ma z za‡o¿enia uwzglŒdniaæ specyfikŒ pracy klinik i na-
dawaæ im szczególne uprawnienia.
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Monitorowanie stosowania prawa i jako�ci tworzonego prawa � zadanie
niezmiernie wa¿ne i wymagaj„ce szczególnej uwagi oraz powa¿nych przygoto-
waæ. Realizacja niniejszej idei bŒdzie, mamy nadziejŒ, zwi„zana z programem
�Trzeci sektor� Fundacji im. S. Batorego � powo‡anego na bazie grantu otrzy-
manego od Trust for Civil Society in CEE. W ramach pierwszego filaru tego
projektu znajduje siŒ równie¿ zagadnienie zwi„zane z monitoringiem prawa,
które to zadanie ma wolŒ realizowaæ tak¿e nasza Fundacja. Ponadto podobny
cel stawia sobie tak¿e Pozarz„dowa Platforma Poradnicza, której jednym z li-
derów jest nasza Fundacja. Tym samym zadanie to mo¿e staæ siŒ bardzo wa¿ne
nie tylko dla naszej Fundacji, ale tak¿e organizacji z nami wspó‡pracuj„cymi.
Dla jak najlepszej realizacji niniejszego zadania Zarz„d przygotowa‡ wstŒpnie
narzŒdzia w postaci ankiet sprawozdawczych wype‡nianych przez poradnie.

Rozszerzenie dzia‡alno�ci poradni o wspó‡pracŒ z Fundacj„ im. S. Bato-
rego w zakresie zjawisk korupcyjnych � Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych dostrzega konieczno�æ w‡„czenia siŒ w dzia‡ania zwi„zane z monito-
ringiem zjawisk korupcyjnych. DziŒki sieci poradni znajduj„cych siŒ w Polsce
mo¿liwe bŒdzie zbieranie informacji o zjawiskach korupcjogennych i przypad-
kach korupcji. Dlatego te¿ zagadnienie to znalaz‡o siŒ w Ankiecie rozliczenia
z dotacji od FUPP. Po zebraniu ankiet bŒdzie mo¿na opracowaæ wyniki i opu-
blikowaæ je w formie raportu.

Rozszerzenie dzia‡alno�ci poradni zw‡aszcza o poradnictwo dla kobiet
i organizacji pozarz„dowych � zagadnienia te ju¿ teraz pojawiaj„ siŒ w dzia‡al-
no�ci poradni. W Ankiecie rozliczenia z dotacji od FUPP zaznaczony jest m.in.
podzia‡ na klientów: kobiety i mŒ¿czyzn, po to, aby po zebraniu ankiet móc wy-
generowaæ informacjŒ o kobietach-klientkach klinik i g‡ównych problemach,
z jakimi siŒ zwracaj„. Podobne rozwi„zanie zosta‡o zastosowane do tematu
wspó‡pracy z organizacjami pozarz„dowymi. DziŒki zbieranym informacjom
bŒdziemy mogli dowiedzieæ siŒ wiŒcej na temat potrzeb organizacji pozarz„do-
wych. Jednocze�nie jednak pragniemy aktywizowaæ poradnie i nak‡aniaæ je do
�wiadczenia pomocy organizacjom trzeciego sektora. W powy¿szym zakresie
planujemy szersz„ wspó‡pracŒ z Akademi„ Rozwoju Filantropii oraz Stowarzy-
szeniem SPLOT.

Szkolenie z zakresu praw i obowi„zków obywatelskich w zwi„zku z cz‡on-
kostwem Polski w Unii Europejskiej � po przyst„pieniu do UE zmienia siŒ
i modyfikuje wiele zasad, przede wszystkim w zakresie orzekania s„dowego. Do
procesu wyrokowania oraz do metod interpretacyjnych i formalnych w‡„czone
zosta‡y: zasada pierwszeæstwa stosowania prawa Unii, bezpo�rednio�ci obo-
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wi„zywania w prawie krajowym, bezpo�redniej skuteczno�ci, obowi„zywania
wyk‡adni zgodnych z prawem unijnym, odpowiedzialno�ci Wspólnot i paæstw
cz‡onkowskich za szkody oraz ca‡y system orzeczeæ prejudycjalnych. Warto
szkoliæ przysz‡ych prawników szerzej, u�wiadamiaj„c im, ¿e prawo wspólnoto-
we jest istotnym punktem odniesienia dla naszego porz„dku prawnego, a tak¿e
przekazywaæ tŒ wiedzŒ mo¿liwie jak najszerszym krŒgom obywateli.

E. Spodziewane rezultaty dzia‡ania Fundacji

Uniwersyteckie poradnie prawne nie rozwi„¿„ z pewno�ci„ w pe‡ni ist-
niej„cego problemu braku dostŒpu do bezp‡atnej pomocy prawnej, ale s„ jedy-
nym programem zajmuj„cym siŒ udzielaniem darmowej pomocy prawnej opie-
raj„cej siŒ na bardzo rzetelnej i fachowej bazie akademickiej kadry naukowej.
Wraz z rozwojem programu w Polsce ro�nie tak¿e uwra¿liwienie �rodowisk
akademickich i prawników-praktyków na problemy spo‡eczne oraz � jako ¿e
praca osób udzielaj„cych porad jest nieodp‡atna � wzmacnia siŒ ruch wolonta-
rystyczny.

Przedstawiciele grup, do których program jest adresowany, zyskaj„ wiŒc
dodatkow„ pomoc w sprawach z ich ¿ycia codziennego, a ponadto bŒdzie to
pomoc rzetelna i wyczerpuj„ca.

DziŒki podejmowanym przez Zarz„d Fundacji Uniwersyteckich Poradni
Prawnych dzia‡aniom mamy nadziejŒ wzmocniæ potencja‡ organizacyjny i sa-
modzielno�æ poszczególnych poradni. Dodatkowo liczymy, ¿e zostanie wzmoc-
niona sieæ poradni oraz ich wzajemne kontakty. Szkolenia, konferencje, wy-
miany, publikacje pomog„ w doskonaleniu metod i regu‡ pracy klinik.

DziŒki nowym, pe‡nym zasadom sprawozdawczo�ci program bŒdzie lepiej
zarz„dzany, a ponadto uzyska siŒ mo¿liwo�æ bie¿„cego monitoringu i rozpo-
znawania potrzeb spo‡ecznych wzglŒdem us‡ug �wiadczonych przez poradnie.
Dodatkowo za� uzyskamy wiedzŒ na temat wydajno�ci i skuteczno�ci prowa-
dzonych dzia‡aæ.

Dotychczasowe badania wykazuj„, ¿e w wyniku dzia‡alno�ci uniwersytec-
kich poradni prawnych w Polsce rokrocznie ok. 7 tys. osób uzyskuje pomoc
prawn„. A odbiorcami tej pomocy s„ przedstawiciele najs‡abszych grup spo-
‡ecznych, takich jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renci�ci, niepe‡nosprawni,
ofiary przestŒpstw, kobiety w trudnej sytuacji ¿yciowej, cudzoziemcy i uchod�-
cy. W programie co roku bierze udzia‡ blisko 1000 studentów oraz ponad
100 pracowników naukowych uniwersytetów (w tym kilkudziesiŒciu bŒd„cych
tak¿e prawnikami-praktykami).
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Jednym z za‡o¿eæ Fundacji jest powo‡anie uniwersyteckich poradni praw-
nych we wszystkich o�rodkach akademickich w Polsce. Zaplanowane zadania
Zarz„du Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych maj„ zbudowaæ najlicz-
niejsz„ sieæ poradni w Polsce, a nawet regionie. W zwi„zku z tym przewiduje
siŒ, ¿e ju¿ w 2004 r. poradnie bŒd„ dzia‡aæ we wszystkich akademickich mia-
stach Polski. W nastŒpnej kolejno�ci zak‡ada siŒ tworzenie wiŒcej ni¿ jednej
placówki w miastach, gdzie istniej„ dodatkowo prywatne uczelnie.

F. Zakoæczenie

W dobie szybkich i wielokierunkowych przemian gospodarczo-spo‡ecz-
nych znaczna czŒ�æ obywateli znalaz‡a siŒ w bardzo trudnej sytuacji material-
nej. Jednocze�nie paæstwo obarczone licznymi problemami nie zawsze potrafi
dostrzec potrzeby i oczekiwania jednostki. Do podstawowych i zarazem trudno
dostŒpnych us‡ug w zakresie problemów codziennego ¿ycia obywateli nale¿y
bezp‡atna pomoc prawna.

Bezp‡atn„ pomoc prawn„ nasz system s„downictwa zapewnia obywatelowi
dopiero w postŒpowaniu procesowym przed s„dem. Nie ma za� mo¿liwo�ci
uzyskania bezp‡atnej porady prawnej ani w postŒpowaniu przedprocesowym,
nie ma te¿ instytucji, które by zapewnia‡y obywatelom bezp‡atn„ informacjŒ
o prawach i obowi„zkach im przys‡uguj„cych. Tak„ rolŒ musz„ spe‡niaæ organi-
zacje trzeciego sektora. Z pewno�ci„ dlatego w‡a�nie uniwersyteckie poradnie
prawne odnotowuj„ rosn„ce zapotrzebowanie na �wiadczone przez siebie us‡ugi,
zyskuj„ uznanie w�ród studentów i akademickiej kadry naukowej. Dotychczas
z pomocy uniwersyteckich poradni prawnych korzysta �rednio kilka tysiŒcy
osób rocznie i liczba ta stale ro�nie.

Na podstawie za‡o¿onego programu Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych ma szansŒ wspomóc i zorganizowaæ now„ perspektywŒ dla klinik
prawa w Polsce, w której bŒd„ one szkoliæ kolejne pokolenia prawników z po-
moc„ najnowszych metod edukacyjnych, a jednocze�nie bŒd„ odgrywaæ uzu-
pe‡niaj„c„ rolŒ wobec dzia‡aæ administracji paæstwowej, u�wiadamiaj„c oby-
wateli o ich prawach i obowi„zkach.
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Za‡„cznik 1. Statut Fundacji Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

STATUT FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH

Aktem notarialnym rep. A Nr 291/2002 sporz„dzonym 28 lutego 2002 roku przed notariu-
szem Ma‡gorzat„ Nowosielsk„ w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Poznaæskiej
Nr 23 m. 2 Fundatorzy: Katarzyna Hebda, Magdalena Olczyk, £ukasz Bojarski, Jakub Bora-
tyæski ustanowili FundacjŒ Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dalej zwan„ �Fundacj„�.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwŒ: �Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych�.

2. W stosunkach z podmiotami zagranicznymi Fundacja mo¿e u¿ywaæ ‡„cznie z nazw„
okre�lon„ w ust. 1 t‡umaczenia w brzmieniu: �Legal Clinics Foundation�.

3. Fundacja posiada osobowo�æ prawn„.

4. Fundacja prowadzi dzia‡alno�æ na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97), a tak¿e niniejszego Statutu.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6. Fundacja dzia‡a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 2

Przez �uniwersyteckie poradnie prawne� rozumie siŒ poradnie dzia‡aj„ce pod kierunkiem
pracowników naukowych, w których studenci realizuj„c cel dydaktyczny w ramach progra-
mu studiów udzielaj„ nieodp‡atnych porad prawnych na rzecz osób ubogich.

§ 3

Siedzib„ Fundacji jest miasto sto‡eczne Warszawa.

II. Cele dzia‡alno�ci Fundacji

§ 4

Fundacja realizuje nastŒpuj„ce cele:



1) wspieranie finansowe dzia‡alno�ci uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych dalej
�poradniami�) i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,

2) opracowywanie oraz wdra¿anie standardów dzia‡alno�ci poradni,
3) inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we wspó‡pracy z organami w‡adzy

ustawodawczej, wykonawczej, s„downiczej, samorz„dami zawodów prawniczych pro-
jektów regulacji prawnych obejmuj„cych dzia‡alno�æ poradni.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególno�ci przez:
1) pozyskiwanie �rodków finansowych i przekazywanie ich poradniom i innym podmiotom,

które wspiera finansowo,
2) wspieranie wspó‡pracy miŒdzy poradniami,
3) wspieranie miŒdzynarodowej wspó‡pracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,
4) wspó‡pracŒ z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarz„dowymi,
5) kontakty z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,
6) organizowanie szkoleæ, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
7) zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o dzia‡alno�ci poradni,
8) gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni,
9) propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich.

III. Maj„tek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 6

1. Na maj„tek Fundacji sk‡adaj„ siŒ:
1) fundusz za‡o¿ycielski w kwocie 500 (s‡ownie: piŒæset) z‡, czyli �rodki pieniŒ¿ne i prawa

maj„tkowe przekazane przez Fundatorów w akcie za‡o¿ycielskim;
2) �rodki nabyte przez FundacjŒ w inny sposób, w szczególno�ci pochodz„ce z:

a) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji �rodków celowych na cele statutowe,
z obowi„zkiem rozliczenia,

b) darowizn,
c) spadków i zapisów,
d) odsetek od �rodków pieniŒ¿nych Fundacji,
e) zbiórek i imprez publicznych.

3) fundusz gwarancyjny, tworzony z:
a) 10% funduszu za‡o¿ycielskiego,
b) 10% �rodków pochodz„cych z darowizn, spadków i grantów, które tak„ mo¿liwo�æ

przewiduj„ wed‡ug umowy z grantodawc„, odliczanych w miarŒ wp‡ywania �rodków,
a¿ do osi„gniŒcia wysoko�ci trzykrotno�ci rocznych wydatków w‡asnych Fundacji.

2. Fundusz gwarancyjny przeznaczony jest na pokrycie wydatków w‡asnych Fundacji
w latach szczególnego zmniejszenia siŒ dochodów lub na wyrównanie strat i zdeponowany
jest na odrŒbnym rachunku bankowym.

IV. Organy Fundacji

§ 7

Organami Fundacji s„:
1) Rada Fundacji,

254 Za‡„cznik 1. Statut Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych



2) Zarz„d,
3) Kolegium Programowe.

Rada Fundacji

§ 8

Rada Fundacji ma uprawnienia stanowi„ce i kontrolne.

§ 9

W sk‡ad Rady Fundacji wchodz„ nastŒpuj„ce grupy cz‡onków:
1) uczelnie, przy których funkcjonuj„ poradnie prowadz„ce dzia‡alno�æ uznan„ uprzednio

przez FundacjŒ za zgodn„ ze standardami,
2) podmioty wspieraj„ce dzia‡alno�æ Fundacji.

§ 10

1. Przez uczelnie rozumie siŒ szko‡y wy¿sze, w rozumieniu ustawy z 12.9.1990 r. o szkol-
nictwie wy¿szym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 ze zm.), posiadaj„ce uprawnienia do nada-
wania tytu‡u magistra prawa. Uczelnie reprezentowane s„ przez kierowników poradni lub ich
pe‡nomocników.

2. Podmiotom wspieraj„cym FundacjŒ cz‡onkostwo zostaje nadane w drodze uchwa‡y
Rady Fundacji podjŒtej zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ oddanych g‡osów w obecno�ci co najmniej
po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup wchodz„cych w sk‡ad Rady Fundacji.

3. Uczelnia, przy której dzia‡a poradnia, której dzia‡alno�æ zosta‡a uprzednio uznana za
zgodn„ ze standardami przez FundacjŒ, nabywa bez konieczno�ci podejmowania uchwa‡y
cz‡onkostwo na skutek samego z‡o¿enia Zarz„dowi pisemnego o�wiadczenia o wej�ciu do
Rady. Nabycie cz‡onkostwa nastŒpuje z up‡ywem miesi„ca od dnia dorŒczenia o�wiadczenia
Zarz„dowi.

§ 11

1. Cz‡onkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek �mierci, likwidacji, z‡o¿enia rezygnacji.

2. Cz‡onkostwo uczelni w Radzie Fundacji wygasa tak¿e wobec podjŒcia przez RadŒ
uchwa‡y o niezgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami. Uchwa‡a taka wymaga wiŒkszo�ci
75% g‡osów oddanych w obecno�ci cz‡onków Rady reprezentuj„cych co najmniej 75% g‡osów.

3. Cz‡onkostwo podmiotu wspieraj„cego FundacjŒ wygasa równie¿ wskutek odwo‡ania.
Odwo‡anie nastŒpuje w drodze uchwa‡y Rady Fundacji podjŒtej zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ g‡osów
w obecno�ci co najmniej po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup wchodz„cych w sk‡ad Rady Funda-
cji. Podmiot nie bierze udzia‡u w g‡osowaniu i jego nieobecno�æ nie jest brana pod uwagŒ
przy obliczaniu liczby cz‡onków wymaganej do podjŒcia uchwa‡y o odwo‡aniu.

4. W przypadku wyga�niŒcia cz‡onkostwa wszystkich cz‡onków danej grupy pozosta‡e
uzyskuj„ równy status procentowy w g‡osowaniu.

§ 12

1. Rada Fundacji wybiera z grona swoich cz‡onków Przewodnicz„cego, uchwa‡„ podjŒt„
zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ g‡osów w obecno�ci co najmniej po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup
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wchodz„cych w sk‡ad Rady. Kadencja Przewodnicz„cego Rady Fundacji trwa 3 lata. Prze-
wodnicz„cy Rady Fundacji mo¿e pe‡niæ funkcje przez wiŒcej ni¿ jedn„ kadencjŒ.

2. Przewodnicz„cy Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji, reprezentuje
RadŒ Fundacji, w tym zawiera i rozwi„zuje umowŒ o pracŒ z cz‡onkami Zarz„du.

3. W razie wyst„pienia przemijaj„cej przeszkody w sprawowaniu funkcji, Przewod-
nicz„cy wyznacza osobŒ pe‡ni„c„ jego obowi„zki. W razie niewyznaczenia takiej osoby przez
Przewodnicz„cego, wyboru dokonuje Rada Fundacji w trybie okre�lonym w ust. 1, przy
czym § 15 ust. 5 nie stosuje siŒ.

4. Do wyga�niŒcia mandatu Przewodnicz„cego Rady Fundacji stosuje siŒ odpowiednio
postanowienia § 19 ust. 5�7.

§ 13

Do zadaæ Rady Fundacji nale¿y:
1) ustalanie programów dzia‡ania Fundacji, po zasiŒgniŒciu opinii Kolegium Programowego;
2) wyznaczanie zadaæ, do których realizacji zobowi„zany jest Zarz„d i okre�lanie terminów

ich wykonania;
3) ustalenie wysoko�ci wynagrodzenia cz‡onków Zarz„du;
4) nadzór nad dzia‡alno�ci„ Zarz„du;
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji;
6) przyjmowanie od Zarz„du corocznych sprawozdaæ z dzia‡alno�ci Fundacji, zatwierdza-

nie rocznych sprawozdaæ finansowych i udzielanie absolutorium Zarz„dowi;
7) ustalanie wysoko�ci funduszu wynagrodzeæ pracowników zatrudnionych przez Zarz„d;
8) uchwalenie regulaminu zasad gospodarowania przez FundacjŒ �rodkami finansowymi.

§ 14

Ka¿dy cz‡onek Rady Fundacji ma indywidualne prawo kontroli dzia‡aæ Zarz„du. W tym
celu mo¿e badaæ wszystkie dokumenty Fundacji, ¿„daæ od Zarz„du, pracowników oraz osób
wspó‡pracuj„cych z Fundacj„ wyja�nieæ o dzia‡alno�ci Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera siŒ co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym zwo‡ywa-
nym przez Zarz„d.

2. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Fundacji mo¿e byæ zwo‡ane przez Zarz„d w uzasad-
nionych przypadkach, a tak¿e na pisemny wniosek co najmniej 1/5 cz‡onków Rady Fundacji,
przed‡o¿ony Zarz„dowi najpó�niej 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Je¿eli
w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku Zarz„dowi wszystkie zawiado-
mienia o nadzwyczajnym posiedzeniu nie zostan„ rozes‡ane, uprawnionymi do jego zwo‡ania
staj„ siŒ wnioskodawcy zgodnie z procedur„ przewidzian„ dla Zarz„du.

3. Zarz„d zawiadamia cz‡onków Rady Fundacji o czasie i miejscu posiedzenia na pi�mie
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wys‡anym co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia zwyczajnego. W wypadku posiedzenia nadzwyczajnego termin ten
wynosi 7 dni.

4. W zawiadomieniu o posiedzeniu nale¿y w szczególno�ci okre�liæ:
a) datŒ, godzinŒ i miejsce posiedzenia,
b) porz„dek obrad,
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c) projekty uchwa‡, które bŒd„ poddane pod g‡osowanie,
d) tryb g‡osowania okre�lony dla poszczególnych uchwa‡.

5. Niewa¿na jest uchwa‡a podjŒta poza porz„dkiem obrad posiedzenia, lub której projekt
nie by‡ przedstawiony w zawiadomieniu o posiedzeniu.

6. Postanowieæ ust. 5 nie stosuje siŒ, je¿eli na posiedzeniu s„ obecni wszyscy cz‡onkowie
Rady Fundacji i wyra¿„ zgodŒ, w drodze uchwa‡y podjŒtej zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ g‡osów, na
g‡osowanie nad projektem uchwa‡y nie objŒtym porz„dkiem obrad.

7. Rada Fundacji mo¿e ze swojego sk‡adu powo‡ywaæ Komisje.

8. Podmiot, który nabywa cz‡onkostwo w Radzie Fundacji, informuje FundacjŒ w termi-
nie 14 dni o adresie, pod którym mo¿na dokonywaæ skutecznie dorŒczeæ kierowanych do nie-
go pism. Wobec braku powy¿szej informacji Prezes niezw‡ocznie wzywa podmiot do jej uzu-
pe‡nienia, a w wypadku zw‡oki przekraczaj„cej dalsze 14 dni, skuteczne dorŒczenie mo¿e byæ
dokonane w miejscu zamieszkania podmiotu lub w miejscu, gdzie znajduje siŒ organ za-
rz„dzaj„cy podmiotem. Je¿eli ustalenie powy¿szych danych jest niemo¿liwe, pismo mo¿na
pozostawiæ ze skutkiem dorŒczenia w dyspozycji Zarz„du. Wymagana informacja mo¿e byæ
uzupe‡niona w ka¿dym czasie.

9. Jedna osoba mo¿e sprawowaæ tylko jeden mandat.

§ 16

1. Je¿eli statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwa‡y na posiedzeniu w g‡o-
sowaniu jawnym zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ oddanych g‡osów. G‡osowaæ mo¿na za lub przeciw.

2. Ka¿dej grupie cz‡onków przys‡uguje po 50% g‡osów. Pula g‡osów przypadaj„cych na
dan„ grupŒ ulega równemu podzia‡owi miŒdzy jej cz‡onków.

3. W przypadku równej liczby g‡osów za i przeciw decyduje stanowisko Przewod-
nicz„cego Rady Fundacji albo osoby pe‡ni„cej jego obowi„zki.

§ 17

1. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwa‡ w drodze g‡osowania w nastŒpuj„cych trybach:
a) zwyk‡ym: przy jednoczesnej obecno�ci g‡osuj„cych cz‡onków Rady Fundacji,
b) pisemnym: poprzez przes‡anie g‡osu w‡asnorŒcznie podpisanym listem lub poczt„ elek-

troniczn„; wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia o�wiadczenia g‡osu-
j„cego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450).

2. Prawid‡owe oddanie g‡osu w trybie, o którym mowa w ust. 1 lit. b, jest uzale¿nione od
nadej�cia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorŒczenia projektu uchwa‡y.

Zarz„d

§ 18

Zarz„d prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje FundacjŒ.

§ 19

1. Zarz„d jest piŒcioosobowy.
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2. Kadencja Zarz„du trwa dwa lata. Ka¿dy cz‡onek Zarz„du mo¿e pe‡niæ funkcje przez
wiŒcej ni¿ jedn„ kadencjŒ.

3. Zarz„d powo‡uje Rada Fundacji. Powo‡anie nastŒpuje uchwa‡„ podjŒt„ zwyk‡„ wiŒk-
szo�ci„ oddanych g‡osów w obecno�ci co najmniej po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup wcho-
dz„cych w sk‡ad Rady Fundacji. Spo�ród powo‡anych cz‡onków Zarz„du Rada Fundacji do-
konuje wyboru Prezesa Zarz„du.

4. Cz‡onek Rady Fundacji ani osoba reprezentuj„ca go w Radzie Fundacji nie mog„ za-
siadaæ w Zarz„dzie. PrzyjŒcie przez tak„ osobŒ funkcji w Zarz„dzie jest równoznaczne z za-
wieszeniem jej cz‡onkostwa w Radzie Fundacji na czas pe‡nienia funkcji.

5. Wyga�niŒcie mandatu cz‡onka Zarz„du w trakcie trwania kadencji nastŒpuje na skutek
�mierci, z‡o¿enia rezygnacji albo odwo‡ania ze stanowiska.

6. Odwo‡anie Zarz„du lub poszczególnych cz‡onków Zarz„du mo¿e nast„piæ w ka¿dym
czasie uchwa‡„ podjŒt„ bezwzglŒdn„ wiŒkszo�ci„ oddanych g‡osów przy udziale co najmniej
po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup wchodz„cych w sk‡ad Rady Fundacji. Mandat cz‡onka
Zarz„du powo‡anego przed up‡ywem kadencji Zarz„du wygasa równocze�nie z wyga�niŒ-
ciem mandatów pozosta‡ych cz‡onków Zarz„du.

7. Dotychczasowy Zarz„d lub cz‡onek Zarz„du pe‡ni swoje funkcje do chwili przejŒcia
obowi„zków przez nowo wybrany Zarz„d lub cz‡onka Zarz„du, chyba ¿e Rada Fundacji po-
stanowi inaczej w uchwale o odwo‡aniu Zarz„du lub cz‡onka Zarz„du.

8. W przypadku zakoæczenia kadencji Zarz„du lub wyga�niŒcia mandatu cz‡onka Za-
rz„du, ka¿dy cz‡onek Rady Fundacji ma prawo do zwo‡ania posiedzenia Rady Fundacji,
maj„cego na celu wybór nowego Zarz„du lub cz‡onka Zarz„du.

§ 20

Do zadaæ Zarz„du nale¿„ w szczególno�ci:
1) pozyskiwanie �rodków na dzia‡alno�æ Fundacji,
2) zarz„d maj„tkiem wed‡ug zasad okre�lonych w regulaminie uchwalonym przez RadŒ

Fundacji w tym dystrybucja �rodków na rzecz podmiotów korzystaj„cych ze wsparcia fi-
nansowego Fundacji,

3) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
4) opracowanie corocznych sprawozdaæ z dzia‡alno�ci Fundacji i przedstawianie ich Radzie

Fundacji, Kolegium Programowemu oraz ministrowi w‡a�ciwemu ds. edukacji narodowej
oraz Ministrowi Sprawiedliwo�ci, a tak¿e udostŒpnianie ich do publicznej wiadomo�ci,

5) wykonywanie uchwa‡ Rady Fundacji,
6) kontrola zgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami, o których mowa w § 26,
7) wystŒpowanie z wnioskiem o stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci dzia‡ania poradni

ze standardami,
8) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
9) ustalanie wielko�ci zatrudnienia, zasad i wysoko�ci wynagrodzeæ oraz innych gratyfika-

cji dla pracowników Fundacji, a tak¿e osób wspó‡pracuj„cych z Fundacj„,
10) wnioskowanie o zmianŒ wielko�ci Funduszu na wynagrodzenia.

§ 21

1. Czynno�ci w ramach prowadzenia spraw Fundacji wykonuje Prezes Zarz„du.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwo‡uje Prezes Zarz„du, który mo¿e tŒ czynno�æ powie-
rzyæ cz‡onkowi Zarz„du.
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3. Sprawy przekraczaj„ce zakres zwyk‡ych czynno�ci wymagaj„ uprzedniej uchwa‡y
Zarz„du. Do spraw przekraczaj„cych zakres zwyk‡ych czynno�ci nale¿y w szczególno�ci do-
konywanie:
a) czynno�ci okre�lonych w § 20 pkt 3, 4, 7, 9;
b) czynno�ci dotycz„cych maj„tku Fundacji � w tym zaci„ganie zobowi„zaæ � których

przedmiot przekracza równowarto�æ 2000 euro.

4. Prezes Zarz„du zawiadamia cz‡onków Rady o uchwale przyznaj„cej b„d� odma-
wiaj„cej przyznania �rodków podmiotowi, który korzysta ze wsparcia finansowego Fundacji
b„d� ubiega siŒ o nie. W terminie 30 dni od dnia otrzymania tekstu uchwa‡y przez wszystkich
swoich cz‡onków Rada mo¿e uchwa‡„ podjŒt„ wiŒkszo�ci„ 75% g‡osów oddanych przy obec-
no�ci podmiotów reprezentuj„cych co najmniej 75% g‡osów uchyliæ decyzjŒ Zarz„du. Do
dnia powziŒcia uchwa‡y lub up‡ywu terminu do jej powziŒcia Zarz„d nie podejmuje ¿adnych
dzia‡aæ s‡u¿„cych wprowadzeniu swojej uchwa‡y w ¿ycie.

5. Zarz„d podejmuje uchwa‡y zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ g‡osów w obecno�ci co najmniej
3 cz‡onków Zarz„du.

§ 22

1. Do sk‡adania o�wiadczeæ woli w imieniu Fundacji upowa¿niony jest Prezes Zarz„du
jednoosobowo lub dwaj cz‡onkowie Zarz„du dzia‡aj„cy ‡„cznie.

2. W sprawach, w których wymagana jest uchwa‡a Zarz„du, do sk‡adania o�wiadczeæ
woli w imieniu Fundacji wymagane jest wspó‡dzia‡anie Prezesa i co najmniej dwóch cz‡on-
ków Zarz„du.

Kolegium Programowe

§ 23

Kolegium Programowe jest organem opiniodawczo-doradczym.

§ 24

1. Cz‡onkami Kolegium mog„ byæ osoby, których kompetencje i autorytet s„ istotne ze
wzglŒdu na dzia‡alno�æ Fundacji.

2. Cz‡onków Kolegium powo‡uje i odwo‡uje Rada Fundacji, w drodze uchwa‡y podjŒtej
bezwzglŒdn„ wiŒkszo�ci„ g‡osów w obecno�ci co najmniej po‡owy cz‡onków wchodz„cych
w sk‡ad ka¿dej z grup Rady Fundacji.

3. Cz‡onkowie Kolegium otrzymuj„ od Zarz„du sprawozdania z dzia‡alno�ci Fundacji,
o których mowa w § 20 pkt 4.

4. Ka¿demu cz‡onkowi Kolegium indywidualnie przys‡uguj„ uprawnienia opiniodaw-
czo-doradcze.

V. Finansowanie poradni i innych podmiotów

§ 25

1. Poradnie i podmioty ubiegaj„ce siŒ o wsparcie finansowe Fundacji sk‡adaj„ wnioski
o przydzielenie �rodków finansowych na realizacjŒ za‡o¿eæ programowych i pokrycie kosz-
tów dzia‡alno�ci.
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2. Zarz„d dokonuje weryfikacji wniosków, badaj„c celowo�æ poniesienia przedstawio-
nych koszów, jak równie¿ efektywno�æ i rzetelno�æ w gospodarowaniu �rodkami otrzymany-
mi od Fundacji w poprzednich latach.

3. Zarz„d sporz„dza skonsolidowane wnioski do Fundatorów i darczyæców o przyznanie
�rodków.

4. Pozyskane przez FundacjŒ �rodki Zarz„d rozdziela pomiŒdzy wnioskodawców. W przy-
padku, gdy otrzymane �rodki nie pokrywaj„ wnioskowanej przez FundacjŒ kwoty, Zarz„d do-
konuje redukcji kwot przypadaj„cych na ka¿d„ poradniŒ zgodnie z zasad„ celowo�ci.

5. Poradnie sk‡adaj„ corocznie sprawozdania finansowe, które s„ udostŒpniane Fundato-
rom i darczyæcom.

6. Obowi„zek na‡o¿ony na poradnie w ust. 1 nie wyklucza wystŒpowania przez Zarz„d
do Fundatorów i darczyæców z wnioskami o przyznanie �rodków z w‡asnej inicjatywy, nieza-
le¿nie od wniosków poradni.

7. Rada Fundacji w terminie 3 miesiŒcy od dnia prawomocnego zarejestrowania Fundacji
uchwali regulamin zasad gospodarowania �rodkami finansowymi. Regulamin wyznaczy
szczegó‡owe zasady zarz„du maj„tkiem Fundacji oraz dystrybucji i rozliczania �rodków prze-
znaczonych dla podmiotów korzystaj„cych ze wsparcia Fundacji.

8. Fundacja nie mo¿e wspieraæ finansowo poradni, których dzia‡alno�æ nie jest zgodna ze
standardami. Przepis niniejszy nie wy‡„cza jednorazowego wsparcia finansowego przezna-
czonego na uruchomienie nowej poradni.

VI. Zgodno�æ ze standardami

§ 26

1. Zarz„d opracowuje projekt standardów dzia‡alno�ci poradni (standardów) z uwzglŒd-
nieniem nastŒpuj„cych wymogów:
a) poradnia zapewnia rzetelno�æ �wiadczonych us‡ug,
b) pomoc prawna �wiadczona w ramach poradni jest nieodp‡atna,
c) poradnia zapewnia niezbŒdn„ poufno�æ w ramach �wiadczonych us‡ug,
d) poradnia zapewnia bezpieczeæstwo dokumentów powierzonych przez klienta; poradnia

nie przyjmuje orygina‡ów dokumentów,
e) poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadaj„cym rozmiarom i charakterowi jej

dzia‡alno�ci,
f) przed przyjŒciem sprawy poradnia informuje klienta na pi�mie o zasadach �wiadczenia

pomocy prawnej przez poradniŒ, a w szczególno�ci o tym, ¿e:
� sprawŒ bŒdzie prowadzi‡ student,
� student oraz pracownik poradni nie mo¿e odmówiæ z‡o¿enia zeznaæ oraz odpowiedzi

na pytanie s„du, prokuratora lub innego uprawnionego organu,
� poradnia nie prowadzi spraw, w których dzia‡a adwokat lub radca prawny,
� klient mo¿e poinformowaæ co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarz„d Fun-

dacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
� porady udzielane s„ na pi�mie,

g) poradnia przeprowadza procedurŒ kwalifikacyjn„ klientów poradni, maj„c„ na celu usta-
lenie, ¿e sytuacja finansowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie z odp‡atnej pomocy
prawnej; w razie ujawnienia okoliczno�ci �wiadcz„cych o tym, ¿e klient mo¿e korzystaæ
lub korzysta z odp‡atnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, poradnia niezw‡ocznie
rezygnuje z prowadzenia sprawy,
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h) poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji
o klientach, gwarantuj„cy zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów,

i) dzia‡alno�æ poradni podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialno�ci cywilnej, przy czym
suma gwarancyjna nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ równowarto�æ 10 000 euro,

j) poradnia zapewnia nadzór kadry dydaktycznej nad studentami,
2. Przed przyst„pieniem do opracowania projektu standardów Zarz„d wyst„pi do Rady

Fundacji i Kolegium Programowego o zg‡aszanie w terminie trzymiesiŒcznym propozycji
standardów.

3. Rada Fundacji uchwala standardy.
4. W standardach mo¿na przewidzieæ okres przej�ciowy, w ci„gu którego poradnie maj„

obowi„zek dostosowania swojej dzia‡alno�ci do poszczególnych wymogów.
5. Na wniosek 1/3 cz‡onków Rady Fundacji, przy obecno�ci podmiotów reprezen-

tuj„cych co najmniej 75% g‡osów, Rada Fundacji mo¿e podj„æ uchwa‡Œ w sprawie zmiany
standardów.

§ 27

1. Na wniosek zainteresowanej poradni Zarz„d wszczyna postŒpowanie sprawdzaj„ce
zgodno�æ funkcjonowania poradni ze standardami. Po zbadaniu, czy poradnia spe‡nia wymo-
gi okre�lone przez § 2 i § 26, Zarz„d przedstawia Radzie Fundacji wniosek o stwierdzenie
zgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami.

2. Rada Fundacji podejmuje uchwa‡Œ o stwierdzeniu zgodno�ci b„d� niezgodno�ci dzia‡al-
no�ci poradni na wniosek Zarz„du. Uczelnia, przy której dzia‡a poradnia, której dzia‡alno�æ
zosta‡a uprzednio uznana za zgodn„ ze standardami przez FundacjŒ, nabywa cz‡onkostwo
w Radzie zgodnie z procedur„ okre�lon„ w § 10 pkt 3 niniejszego Statutu.

3. Zarz„d mo¿e przedstawiæ Radzie Fundacji wniosek o wykluczenie z Rady w ka¿dym
czasie, w razie stwierdzenia niezgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami.

4. Prawo z‡o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 3, przys‡uguje równie¿ ka¿demu
cz‡onkowi Rady Fundacji. Wniosek zostaje przed‡o¿ony Radzie Fundacji, a Zarz„d przepro-
wadza w odpowiednim zakresie kontrolŒ zgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami
i sporz„dza na tej podstawie opiniŒ, zawieraj„c„ jego stanowisko w sprawie, któr„ do‡„cza do
wniosku.

5. W celu rozpatrzenia wniosku Zarz„d niezw‡ocznie zwo‡uje posiedzenie Rady Funda-
cji. Je¿eli wniosek cz‡onka Rady Fundacji nie zostanie przed‡o¿ony Radzie Fundacji w termi-
nie 30 dni od jego wniesienia, prawo do zwo‡ania posiedzenia Rady Fundacji przys‡uguje
ka¿demu cz‡onkowi Rady Fundacji.

6. W celu zbadania zgodno�ci dzia‡alno�ci poradni ze standardami Zarz„d mo¿e ¿„daæ
przed‡o¿enia przez poradniŒ jej regulaminu, sprawozdaæ, raportów i innych dokumentów, a w ra-
zie potrzeby dokonaæ bezpo�redniej kontroli funkcjonowania poradni.

7. Rada Fundacji zapewnia poradni, której dotyczy uchwa‡a, czynny udzia‡ w postŒpowaniu
w sprawie stwierdzenia zgodno�ci jej dzia‡alno�ci ze standardami, a przed podjŒciem uchwa‡y
umo¿liwia wypowiedzenie siŒ co do zebranych materia‡ów oraz zasadno�ci wniosku.

8. Uchwa‡Œ wraz z uzasadnieniem w sprawie stwierdzenia zgodno�ci ze standardami
Zarz„d dorŒcza zainteresowanej poradni i cz‡onkom Rady Fundacji.
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VII. Wspó‡praca z poradniami

§ 28

Dla osi„gniŒcia celów statutowych Fundacja mo¿e powierzaæ realizacjŒ poszczególnych
przedsiŒwziŒæ poradniom, zapewniaj„c jednocze�nie �rodki na pokrycie wynikaj„cych st„d
kosztów.

VIII. Postanowienia przej�ciowe i koæcowe

§ 29

1. W pierwszym roku dzia‡alno�ci Fundacji w Radzie Fundacji zasiadaj„ Fundatorzy jako
cz‡onkowie tymczasowi. Pozostali cz‡onkowie s„ cz‡onkami zwyk‡ymi.

2. Mandaty Fundatorów wygasaj„ z up‡ywem roku od dnia prawomocnego zarejestrowa-
nia Fundacji.

3. Ka¿demu Fundatorowi przys‡uguje jeden g‡os w Radzie Fundacji.

4. Po przyjŒciu w sk‡ad Rady Fundacji pierwszych zwyk‡ych cz‡onków, Fundatorzy
tworz„ tymczasow„ grupŒ, której przys‡uguje 50% g‡osów w Radzie Fundacji. Pozosta‡e
g‡osy przypadaj„ grupie zwyk‡ych cz‡onków Rady Fundacji. W ramach ka¿dej grupy g‡osy
wszystkich jej cz‡onków maj„ równ„ wagŒ procentow„. Ka¿dy cz‡onek Rady Fundacji g‡osu-
je indywidualnie.

5. Do momentu wyga�niŒcia mandatów Fundatorów, uchwa‡y Rady Fundacji podejmo-
wane s„ zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ oddanych g‡osów, przy udziale co najmniej po‡owy Fundatorów
oraz po‡owy pozosta‡ych cz‡onków Rady. W przypadku równej liczby g‡osów za i przeciw
decyduj„cy g‡os przypada Fundatorom.

6. W okresie jednego miesi„ca od wyga�niŒcia jego mandatu z powodu, o którym mowa
w ust. 2, Fundator mo¿e z‡o¿yæ Fundacji o�wiadczenie o przyst„pieniu do Rady w charakte-
rze zwyk‡ego cz‡onka. Z‡o¿enie o�wiadczenia w przepisanym terminie powoduje, ¿e Funda-
tor staje siŒ zwyk‡ym cz‡onkiem � czyli podmiotem wspieraj„cym dzia‡alno�æ Fundacji w ro-
zumieniu § 9.

§ 30

Do zadaæ Rady Fundacji w pierwszym roku dzia‡alno�ci nale¿„ w szczególno�ci:
a) uchwalenie standardów dzia‡alno�ci poradni;
b) powo‡anie pierwszego Zarz„du;
c) nadawanie cz‡onkostwa w Radzie Fundacji,
d) uchwalenie regulaminu okre�laj„cego zasady oraz tryb gospodarowania �rodkami finan-

sowymi Fundacji, w tym dotycz„cych kryteriów rozdzia‡u tych �rodków pomiŒdzy po-
radnie prawne i inne podmioty.

§ 31

1. Zmiana Statutu mo¿e nast„piæ uchwa‡„ Rady Fundacji podjŒt„ bezwzglŒdn„ wiŒkszo-
�ci„ oddanych g‡osów w obecno�ci co najmniej po‡owy cz‡onków ka¿dej z grup tworz„cych
RadŒ Fundacji.

2. Zmiana Statutu nie mo¿e dotyczyæ zmiany celów okre�lonych w akcie za‡o¿ycielskim.
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§ 32

1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w uchwale podjŒtej wiŒkszo�ci„
3/4 g‡osów w obecno�ci wszystkich cz‡onków.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarz„d.
3. Do obowi„zków likwidatora nale¿„:

a) zg‡oszenie wniosku do s„du rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie og‡oszeæ prasowych do zg‡oszenia wierzytelno-

�ci w ci„gu trzech miesiŒcy od daty og‡oszenia,
c) sporz„dzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporz„dzenie planu finansowego likwidacji oraz planu zaspokojenia zobowi„zaæ,
e) �ci„gniŒcie wierzytelno�ci, wype‡nienie zobowi„zaæ oraz spieniŒ¿enie maj„tku fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom �rodków maj„tkowych pozosta‡ych po zaspokojeniu

wierzycieli,
g) zg‡oszenie ukoæczenia likwidacji do s„du rejestrowego wraz z wnioskiem o wykre�lenie

Fundacji z rejestru.
4. �rodki maj„tkowe pozosta‡e po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przekazane bŒd„

w równych czŒ�ciach uniwersyteckim poradniom prawnym bŒd„cym cz‡onkiem Rady Funda-
cji na prowadzenie ich dalszej dzia‡alno�ci dydaktycznej.
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Za‡„cznik 2. Standardy dzia‡alno�ci
uniwersyteckich poradni prawnych

STANDARDY DZIA£ALNO�CI UNIWERSYTECKICH PORADNI

PRAWNYCH

1. Poradnia zapewnia rzetelno�æ �wiadczonych us‡ug.

A. Poradnia organizuje z uwzglŒdnieniem kalendarza akademickiego co najmniej coty-
godniowe seminaria po�wiŒcone omówieniu spraw, nad którymi obecnie pracuje poradnia lub
jej jednostka organizacyjna.

B. Poradnia nie dopuszcza do przeci„¿enia studentów i osób ich nadzoruj„cych nad-
miern„ liczb„ spraw, w sposób który móg‡by zagra¿aæ jako�ci �wiadczonych us‡ug. Kierow-
nik poradni ustala maksymaln„ liczbŒ spraw prowadzonych przez jednego studenta.

C. Poradnia szkoli studentów w zakresie etyki zawodów prawniczych.

2. Poradnia zapewnia nadzór kadry dydaktycznej nad studentami.

A. Dzia‡alno�ci„ poradni kieruje kierownik poradni, którym jest samodzielny pracownik
naukowy. Sprawuje on nadzór merytoryczny nad �wiadczon„ przez poradniŒ pomoc„ prawn„.

B. Kierownik poradni, mo¿e powierzaæ czynno�ci z zakresu nadzoru nad studentami in-
nym pracownikom naukowym uczelni lub doktorantom uczelni.

C. Kierownik poradni a tak¿e osoby dzia‡aj„ce z jego upowa¿nienia na zasadzie punk-
tu 2 B mog„ przy realizacji swoich obowi„zków korzystaæ z pomocy innych osób, ale mog„
powierzaæ im jedynie czynno�ci organizacyjno-techniczne.

3. Pomoc prawna �wiadczona w ramach poradni jest nieodp‡atna.

4. Poradnia zapewnia niezbŒdn„ poufno�æ w ramach �wiadczonych us‡ug.

W trakcie seminariów nie ujawnia siŒ nazwisk klientów, chyba ¿e jest to konieczne.

5. Poradnia zapewnia bezpieczeæstwo dokumentów powierzonych przez klienta; po-
radnia nie przyjmuje orygina‡ów dokumentów.

Dokumentacja prowadzonych spraw jest przechowywana w miejscu wy‡„cznie dostŒp-
nym dla kierownika poradni i upowa¿nionych przez niego osób.



6. Poradnia prowadzi sekretariat w zakresie odpowiadaj„cym rozmiarom i charakte-
rowi jej dzia‡alno�ci.

Poradnia prowadzi sekretariat w zakresie swoich mo¿liwo�ci finansowych, z tym ¿e:
� istnieje miejsce, w którym klient mo¿e uzyskaæ informacje o stanie jego spraw prowa-

dzonych przez poradniŒ; sekretariat czynny jest we wszystkie dni robocze przez co naj-
mniej godzinŒ lub je¿eli nie jest to mo¿liwe, w regularnie wyznaczonych porach, jednak
co najmniej dwa razy w tygodniu za ka¿dym razem co najmniej przez godzinŒ; poradnia
informuje klientów o godzinach otwarcia sekretariatu;

� co najmniej jedna osoba zajmuje siŒ w sposób sta‡y prowadzeniem spraw administracyj-
nych i sekretarskich w poradni.

7. Przed przyjŒciem sprawy poradnia informuje klienta na pi�mie o zasadach �wiad-
czenia pomocy prawnej przez poradniŒ, a w szczególno�ci o tym, ¿e:
� sprawŒ bŒdzie prowadzi‡ student,
� student oraz pracownik poradni nie mo¿e odmówiæ z‡o¿enia zeznaæ dotycz„cych

prowadzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie s„du, prokuratora lub innego
uprawnionego organu,

� poradnia nie prowadzi spraw, w których dzia‡a adwokat lub radca prawny re-
prezentuj„cy klienta,

� klient mo¿e poinformowaæ co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Zarz„d
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,

� porady udzielane s„ wy‡„cznie na pi�mie,
� poradnia prowadzi sprawy wy‡„cznie osób, których sytuacja finansowa nie po-

zwala na pokrycie kosztów odp‡atnej pomocy prawnej.

A. Przed przyjŒciem sprawy poradnia wrŒcza klientowi na pi�mie ww. informacje, a na-
stŒpnie odbiera podpisane przez klienta o�wiadczenie, ¿e zapozna‡ siŒ z wrŒczonymi mu in-
formacjami.

B. Poradnia pozostawia na sta‡e klientowi egzemplarze wrŒczonych mu dokumentów za-
wieraj„ce wymienione informacje.

C. Formularz informacyjny zawiera aktualny adres, adres poczty elektronicznej oraz nu-
mer faksu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

D. Poradnia nie udziela porad ustnie nawet w wypadkach nie cierpi„cych zw‡oki lub
b‡ahych.

8. Poradnia przeprowadza procedurŒ kwalifikacyjn„ klientów poradni, maj„c„ na
celu ustalenie, ¿e sytuacja maj„tkowa klienta nie pozwala mu na skorzystanie
z odp‡atnej pomocy prawnej; w razie ujawnienia okoliczno�ci �wiadcz„cych o tym,
¿e klient mo¿e korzystaæ lub korzysta z odp‡atnej pomocy adwokata lub radcy
prawnego, poradnia niezw‡ocznie rezygnuje z prowadzenia sprawy.

A. Przed przyjŒciem sprawy poradnia odbiera od klienta o�wiadczenie, ¿e sytuacja finan-
sowa nie pozwala mu na skorzystanie z odp‡atnej pomocy prawnej.

B. W wypadku powziŒcia w„tpliwo�ci co do rzetelno�ci o�wiadczenia klienta poradnia
wystŒpuje o udzielenie dodatkowych wyja�nieæ i ewentualne ich udokumentowanie. W wy-
padku odmowy udzielenia wyja�nieæ lub ich udokumentowania poradnia rezygnuje z prowa-
dzenia sprawy.
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C. Badaj„c sytuacjŒ finansow„ klienta poradnia uwzglŒdnia nie tylko warto�æ, ale i p‡yn-
no�æ jego maj„tku. Dopuszczalne jest udzielenie pomocy prawnej osobie, której maj„tek nie
jest p‡ynny, pomimo ¿e warto�æ maj„tku jest istotna. Brak p‡ynno�ci zachodzi, je¿eli jest
spe‡niona przynajmniej jedna z poni¿szych przes‡anek:
� zbycie przedmiotów wchodz„cych w sk‡ad maj„tku klienta powodowa‡oby szczególnie

istotne trudno�ci egzystencjalne dla niego lub bliskich osób (np. mieszkanie, w którym
mieszka klient; przedmioty niezbŒdne do wykonywania zawodu);

� pomoc prawna potrzebna jest niezw‡ocznie, a klient wyka¿e, ¿e przedmiotu nie mo¿na
zbyæ w tym terminie;

a klient nie posiada innych sk‡adników maj„tku.

9. Poradnia prowadzi, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, system informacji
o klientach, gwarantuj„cy zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów.

A. Poradnia prowadzi spis swoich obecnych i dotychczasowych klientów.

B. Przed udzieleniem pomocy prawnej poradnia ustala, czy w sprawie nie istnieje kon-
flikt interesu. W wypadku ustalenia ryzyka konfliktu interesów poradnia nie przyjmuje spra-
wy. Je¿eli nadal prowadzi sprawŒ drugiej strony konfliktu, to rezygnuje równie¿ z tej sprawy.
W wypadkach wyj„tkowych poradnia mo¿e nie zrezygnowaæ z prowadzenia wcze�niej przy-
jŒtej sprawy, je¿eli spe‡niona jest którakolwiek z poni¿szych przes‡anek:
� poradnia nie uzyska‡a ¿adnych istotnych informacji o sprawie od drugiej strony konfliktu;
� druga strona konfliktu wyst„pi‡a do poradni w celu spowodowania konfliktu.

C. Poradnia nie prowadzi spraw, w których mo¿e wyst„piæ konflikt interesu klienta z in-
teresem:
� uczelni, przy której dzia‡a poradnia,
� osoby nale¿„cej do personelu poradni lub jej studenta,
� pracownika wydzia‡u prawa uczelni, przy której dzia‡a poradnia.

10. Dzia‡alno�æ poradni podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialno�ci cywilnej, przy
czym suma gwarancyjna nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ równowarto�æ 10 000 euro.

A. UmowŒ ubezpieczenia zawiera uczelnia jako ubezpieczaj„cy.

B. Ubezpieczonymi s„: uczelnia, studenci oraz personel poradni.

C. Przed podjŒciem �wiadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta poradnia odbiera od
klienta pisemne o�wiadczenie, ¿e godzi siŒ on na wy‡„czenie odpowiedzialno�ci odszkodo-
wawczej z wyj„tkiem wyrz„dzenia mu szkody z winy umy�lnej.

D. Suma gwarancyjna w wymienionej wysoko�ci obejmuje odpowiedzialno�æ odszkodo-
wawcz„ za ka¿de poszczególne zdarzenie.

11. Poradnia przekazuje Fundacji do dnia 31 lipca ka¿dego roku informacjŒ o dzia‡al-
no�ci obejmuj„c„:
� ilo�æ i rodzaj prowadzonych spraw,
� informacjŒ o liczbie studentów i opiekunów,
� informacjŒ o dodatkowych sukcesach i osi„gniŒciach.

12. Standardy 1 A, 1 C, 7 A�C, 9 A, objŒte s„ do 1 listopada 2003 r. okresem przej�cio-
wym, o którym mowa w § 26 ust. 4 Statutu Fundacji.
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Projekt ustawy
o �wiadczeniu pomocy prawnej przez studentów uczelnianych poradni

prawnych wraz z uzasadnieniem

1. INFORMACJA O FUNDACJI I AUTORACH PROJEKTU

1. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (KRS 115603) zosta‡a za‡o¿ona
28.2.2002 roku. Celem jej dzia‡alno�ci jest wspieranie finansowe i merytoryczne polskich po-
radni prawnych. Fundacja czŒ�ciowo finansuje obecnie dzia‡alno�æ 17 poradni oraz zapewnia
wsparcie merytoryczne w postaci wydawnictw i szkoleæ. Fundacja udziela wsparcia jedynie
tym poradniom, które spe‡niaj„ skodyfikowane przez FundacjŒ standardy jako�ci.

2. Autorzy. Niniejszy projekt zosta‡ przygotowany przez zarz„d Fundacji w sk‡adzie: Fi-
lip Czernicki (prezes), Izabela Gajewska-Kra�nicka, dr Piotr Girdwoyæ, dr Pawe‡ Wiliæski,
adw. Filip Wejman.

2. STRESZCZENIE REGULACJI

Projekt rozstrzyga, ¿e studenci uczelnianych poradni prawnych �wiadcz„ pod nadzorem
nauczycieli akademickich i prawników nieodp‡atn„ pomoc prawn„ osobom ubogim oraz or-
ganizacjom pozarz„dowym.

3. PORADNIA PRAWNA

1. PojŒcie. Poradnia prawna jest programem edukacyjnym prowadzonym w ramach stu-
diów prawniczych, który polega na udzielaniu przez studentów pod nadzorem pracowników
dydaktycznych nieodp‡atnej pomocy prawnej osobom ubogim.

2. Cel edukacyjny. Poradnia jest programem edukacyjnym w ramach studiów prawni-
czych. Oznacza to, ¿e prowadziæ j„ mog„ wy‡„cznie szko‡y wy¿sze (prywatne i paæstwowe),
które s„ uprawnione do nadawania stopnia magistra prawa. Pomoc spo‡eczna jest wa¿nym
aspektem dzia‡alno�ci poradni, ale g‡ównym zadaniem poradni jako instytucji uczelnianej jest
kszta‡cenie przysz‡ych prawników.

3. Pomoc prawna. Poradnia �wiadczy pomoc prawn„, tzn. udziela klientom informacji
o stanie prawnym, przygotowuje projekty dokumentów, reprezentuje klienta wobec podmio-
tów prywatnych i publicznoprawnych w zakresie dopuszczonym przez odpowiednie przepisy.



4. Studenci. Pomoc prawna udzielana jest jedynie przez studentów. Pracownicy dydak-
tyczni oraz praktykuj„cy prawnicy, którzy wspó‡pracuj„ z poradni„, zajmuj„ siŒ nadzorem
nad prac„ studentów i nie kontaktuj„ siŒ z klientem. Poza kontrolowaniem jako�ci pracy stu-
denta ich rola polega na wspomaganiu studentów swoj„ wiedz„ prawn„, je¿eli ta jest niewy-
starczaj„ca. Poza tym przygotowuj„ studentów do praktycznego wykonywania zawodu przez
organizowanie symulacji, wyk‡adów, warsztatów pisania pism procesowych oraz treningu
w zakresie wszelkich praktycznych umiejŒtno�ci potrzebnych prawnikowi (psychologia,
zarz„dzanie czasem, organizowanie obiegu dokumentów etc.). Niektóre poradnie wspó‡pra-
cuj„ równie¿ z s„dami, w których studenci pe‡ni„ funkcjŒ kuratorów osób nieznanych z miej-
sca pobytu.

5. Nieodp‡atno�æ. Pomoc prawna �wiadczona jest wy‡„cznie nieodp‡atnie.

6. Klient � osoba uboga. Klientem poradni mo¿e zostaæ jedynie osoba uboga, tzn. taka,
która nie posiada �rodków na op‡acenie kosztów pomocy prawnej. Osoby, które nie spe‡niaj„
tego kryterium, powinny korzystaæ z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

7. Obecno�æ poradni w Polsce. Poradnie funkcjonuj„ w Polsce od 1997 roku. Obecnie
dzia‡a 10 poradni prawnych, które spe‡niaj„ opisane wy¿ej kryteria (zob. Za‡„cznik � Spis po-
radni prawnych). Wed‡ug danych Fundacji polskie poradnie udzielaj„ osobom ubogim, któ-
rych nie staæ na pomoc adwokata ani radcy prawnego, oko‡o 6000 porad rocznie. W porad-
niach pod nadzorem oko‡o 100 opiekunów naukowych uczy‡o siŒ w roku akademickim
2002/2003 blisko 800 studentów. Poradnie dzia‡aj„ nie tylko przy szko‡ach publicznych, ale
równie¿ prywatnych; tak¿e w ramach wspó‡pracy miŒdzy uczelniami (fundacja Academia Iu-
ris). Dane statystyczne obejmuj„ nie tylko 10 poradni spe‡niaj„cych standardy, ale wszystkie
17 istniej„cych.

8. Porozumienie z RPO. Uczelnie w Katowicach, Krakowie, Bia‡ymstoku, Szczecinie,
Toruniu, Warszawie, £odzi oraz fundacja Academia Iuris podpisa‡y i realizuj„ porozumienie
o wspó‡pracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Polega ono na monitorowaniu przez po-
radnie na potrzeby Rzecznika stanu przestrzegania praw obywateli i sygnalizowaniu ich naru-
szeæ. Poradnie mog„ przekazywaæ Rzecznikowi sprawy klientów, które wymagaj„ jego inter-
wencji lub czynno�ci np. przed S„dem Najwy¿szym lub Naczelnym S„dem Administracyj-
nym. W ramach niniejszej wspó‡pracy poradnie opracowuj„ na potrzeby RPO napisane przy-
stŒpnym jŒzykiem broszury informacyjne dotycz„ce np. przeprowadzenia sprawy spadkowej.

9. Poradnie na �wiecie. Poradnie prawne s„ przystosowan„ do polskich warunków kon-
cepcj„ wypracowan„ w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Podobne programy dzia‡aj„ miŒ-
dzy innymi w Anglii, Australii, Chinach, Republice Po‡udniowej Afryki, Rosji, na Ukrainie
i w wielu krajach Europy Wschodniej i dawnego ZSRR. Polskie poradnie prawne odnios‡y
sukces miŒdzynarodowy w tym sensie, ¿e uwa¿ane s„ za model dla krajów rozwijaj„cych siŒ.
Pracownicy polskich poradni szkol„ swoich kolegów w wielu krajach i pomagaj„ im urucha-
miaæ podobne projekty, dostosowane do lokalnych realiów.

4. POTRZEBA REGULACJI: ROZWI¥ZANIA PRAWNE, KTÓRE UTRUDNIAJ¥
DZIA£ALNO�˘ PORADNI

Przyczyn„ powstania projektu s„ problemy prawne, które utrudniaj„ po¿yteczn„ dzia‡al-
no�æ poradni, a których nie da siŒ usun„æ bez interwencji ustawodawcy:

A. Nie jest jasne unormowanie dopuszczalno�ci �wiadczenia pomocy prawnej przez oso-
by, które nie s„ adwokatami ani radcami prawnymi.
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B. Prowadzenie dokumentacji spraw przez poradnie wymaga przetwarzania danych oso-
bowych, co podlega wymogowi rejestracji na mocy ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych
osobowych.

C. Brak dostŒpu do akt s„dowych utrudnia ustalenie stanu prawnego i faktycznego
w sprawie.

Ad. A. Dopuszczalno�æ �wiadczenia pomocy prawnej przez osoby, które nie s„ ad-
wokatami ani radcami prawnymi. Zawód radcy prawnego mo¿e wykonywaæ osoba, która
spe‡nia wymagania okre�lone ustaw„ o radcach prawnych (art. 3 ust. 1). Zawód ten polega na
�wiadczeniu pomocy prawnej, a w szczególno�ci na udzielaniu porad prawnych, sporz„dza-
niu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz wystŒpowaniu przed
s„dami i urzŒdami (art. 6 ust. 1). Pomoc„ prawn„ jest w szczególno�ci udzielanie porad i kon-
sultacji oraz opinii prawnych (art. 7). Podobnie zawód adwokata definiuje Prawo o adwoka-
turze (art. 4). Równocze�nie ustawa o radcach prawnych stwierdza, ¿e nie stanowi ona prze-
szkody do udzielania opinii prawnych przez nauczycieli akademickich, a tak¿e pracowników
organów paæstwowych i samorz„dowych (art. 6 ust. 2).

Celem projektu jest jednoznaczne rozstrzygniŒcie, ¿e dzia‡alno�æ poradni jest z punktu
widzenia powy¿szych przepisów dozwolona, zwa¿ywszy, ¿e studenci poradni nie prowadz„
dzia‡alno�ci zawodowej, tylko przez okres jednego roku akademickiego odbywaj„ pod nad-
zorem wyk‡adowców bezp‡atn„ praktykŒ edukacyjn„. Dzia‡alno�æ ta ani nie jest sta‡a, ani nie
ma celu zarobkowego. Niniejszy projekt nie odnosi siŒ zatem do regulacji zawodów prawni-
czych w Polsce. Z punktu widzenia celu regulacji satysfakcjonuj„ce jest jednoznaczne stwier-
dzenie ustawodawcy, ¿e studenci w ramach poradni �wiadcz„ pomoc prawn„, co stanowi
usankcjonowanie ich dzia‡alno�ci.

Ad. B. Przetwarzanie danych osobowych przez poradnie. �wiadczenie pomocy oso-
bom ubogim przez poradnie wymaga prowadzenia usystematyzowanej dokumentacji spraw.
Poradnie przyjmuj„ od klientów jedynie kopie odpowiednich dokumentów, ale istniej„
w„tpliwo�ci dotycz„ce zasad dopuszczalnego przetwarzania danych osobowych i obowi„zków,
które spoczywaj„ na studentach i uczelni. Dokumentowanie spraw w poradni jest pod wzglŒ-
dem przetwarzania danych osobowych podobne do prowadzenia akt przez adwokata lub radcŒ
prawnego. Za‡o¿enie to znajduje odzwierciedlenie w projekcie, który obejmuje przetwarzanie
danych przez poradnie takimi zasadami jak w przypadku radców prawnych i adwokatów.

Ad. C. Brak dostŒpu do akt s„dowych. Je¿eli klient poradni uczestniczy lub kiedy�
uczestniczy‡ w sprawie przed s„dem, to �wiadczenie pomocy prawnej wymaga dostŒpu do
akt, chocia¿by w celu przygotowania dla klienta wniosku o pe‡nomocnika z urzŒdu. Brak do-
stŒpu do akt bardzo utrudnia praktyczn„ dzia‡alno�æ poradni, szczególnie je¿eli klient jest
osob„ nieporadn„, która nie wie, o co chodzi w sprawie. Projekt nadaje studentom prawo
wgl„du do akt na takich samych zasadach jak klientowi.

5. ARGUMENTY ZA UZNANIEM PORADNI PRZEZ USTAWODAWC˚

1. Argument etyczny. Ubogie, nieraz wykluczone z ¿ycia spo‡ecznego, bezradne osoby
otrzymuj„ w poradniach pomoc. Du¿y odsetek klientów poradni stanowi„ osoby w po-
desz‡ym wieku. Nawet w dramatycznych okoliczno�ciach klienci poradni z regu‡y nie mog„
siŒ spodziewaæ kompetentnej pomocy prawnej z ¿adnego innego �ród‡a. Niejednokrotnie pro-
blem, który rozwi„zuje poradnia, nie dotyczy tylko klienta, ale te¿ innych stron, które s„
uwik‡ane w skomplikowane sytuacje ¿yciowe i prawne.
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2. Luka w systemie ochrony prawnej. Polski system zawiera regulacje, które s‡u¿„ za-
pewnieniu osobie ubogiej reprezentacji przed s„dem przez adwokata lub radcy prawnego wy-
znaczonego przez s„d lub samorz„d zawodowy. Zdarzenia, które zachodz„ poza s„dem,
wp‡ywaj„ jednak na stosunki prawne równie mocno jak decyzje s„du. Przyk‡ad: spadkodawca
sporz„dza testament; je¿eli testament jest sporz„dzony nieformalnie, to bŒdzie niewa¿ny. Ta-
kie fakty maj„ nie mniejsze znaczenie ni¿ czynno�ci procesowe, w przypadku których usta-
wodawca troszczy siŒ o reprezentacjŒ z urzŒdu. Jeszcze mocniejsza potrzeba ochrony istnieje
w przypadku stosunków dotycz„cych np. dzieci, konsumentów, lokatorów. Nie ma jednak
rozwi„zaæ, które s‡u¿y‡yby ochronie prawnej osoby ubogiej, zanim nast„pi spór � kiedy jest
pisana umowa lub jej wypowiedzenie, tocz„ siŒ negocjacje, podejmowane s„ decyzje o usto-
sunkowaniu siŒ do ¿„daæ drugiej strony etc. System ochrony prawnej zawiera w tym miejscu
lukŒ, bowiem osoba uboga nie ma siŒ do kogo zwróciæ o informacje, jak powinna post„piæ.

Projektodawca nie wypowiada siŒ na temat zgodno�ci powy¿szego stanu rzeczy z Kon-
stytucj„, co wymaga‡oby dodatkowej analizy. Poza zakresem niniejszego projektu jest rów-
nie¿ ewentualny obowi„zek zapewnienia pomocy prawnej ze �rodków publicznych. Ale
maj„c na uwadze wymóg sprawiedliwego dostŒpu do ochrony prawnej, paæstwo prawa po-
winno umo¿liwiæ �wiadczenie ubogim nieodp‡atnej, kompetentnej pomocy prawnej przez
osoby, które chc„ to czyniæ na w‡asny rachunek, nie obci„¿aj„c bud¿etu. Patrz„c zupe‡nie
praktycznie, ustawodawca nie powinien staæ na przeszkodzie, je¿eli istnieje inicjatywa, aby
dobrowolnie chocia¿ w ma‡ej czŒ�ci przyczyniæ siŒ do rozwi„zania trudnego problemu
spo‡ecznego. W zakresie dzia‡alno�ci poradni obecny stan prawny nie spe‡nia nawet tego naj-
mniej wygórowanego postulatu, co powoduje, ¿e niniejszy projekt jest niezbŒdny.

3. Argument ekonomiczny. Studenci odnosz„ korzy�æ, bo ucz„ siŒ zawodu. Jednocze-
�nie nieodp‡atna praca, któr„ chc„ podarowaæ, wzbogaca klientów i dobro publiczne. Po-
zas„dowa pomoc prawna pozwala zaoszczŒdziæ pieni„dze oraz czas, które s„ marnowane na
niepotrzebne spory i decyzje podjŒte na podstawie b‡Œdnych informacji o stanie prawnym.
Jest to oszczŒdno�æ dla zainteresowanych, dla wymiaru sprawiedliwo�ci oraz dla innych osób
(np. s„siadów), na których interesy w rozmaity sposób mog„ rzutowaæ nieuporz„dkowane
sprawy klienta.

4. Edukacja prawników a realizacja polityki ustawodawcy. Pomoc prawna jest �wiad-
czona na uczelniach dlatego, ¿e wymaga tego dydaktyka studiów prawniczych. Poradnia
mo¿e bezpo�rednio zaspokoiæ tylko u‡amek potrzeb spo‡ecznych w zakresie pomocy praw-
nej, bo jest zbyt wielu chŒtnych. Z punktu widzenia ustawodawcy poradnia zas‡uguje wiŒc na
uwagŒ przede wszystkim jako przedsiŒwziŒcie edukacyjne � program, który kszta‡ci kompe-
tentnych prawników i ma wp‡yw na ich postawŒ etyczn„. Jako�æ legislacji i stosowania pra-
wa, które obecnie stanowi„ w Polsce przedmiot uwagi, zale¿„ w ogromnym stopniu od wy-
kszta‡cenia prawników. Dobre rozwi„zania legislacyjne nie sprawdz„ siŒ, je¿eli trafi„ w rŒce
prawników nieprzygotowanych do wprowadzenia ich w ¿ycie. Oznacza to, ze ustawodawca,
któremu zale¿y na realizowaniu swojej polityki za pomoc„ prawa, powinien siŒ interesowaæ
wykszta‡ceniem prawników. W przeciwnym wypadku ryzykuje, ¿e cele, które zapisuje w usta-
wach, pozostan„ niezrealizowane. Minimalnym wymogiem jest usuniŒcie barier prawnych
utrudniaj„cych dzia‡alno�æ programów, które podnosz„ jako�æ wykszta‡cenia prawników. Ta-
kim programem jest poradnia prawna. Obecny stan prawny postulatu tego nie spe‡nia, st„d
przygotowanie niniejszego projektu by‡o w obowi„zku Fundacji. Pozytywny wp‡yw poradni
na edukacjŒ prawnicz„ obejmuje miŒdzy innymi nastŒpuj„ce przyk‡ady:

A. Studenci ucz„ siŒ w poradni prawa jako ca‡o�ci i ‡„cz„ wiedzŒ z ró¿nych przedmiotów
uniwersyteckich. Akademicka dydaktyka podzielona jest na rozmaite zakresy: np. prawo cy-
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wilne cz. I, prawo cywilne cz. II, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, postŒpowanie
cywilne etc. Trudno sobie wyobraziæ rozpoczŒcie wyk‡adu prawa bez tego rodzaju systematy-
ki. Jednak trudno te¿ nie zauwa¿yæ, ¿e taki schemat ma sens przede wszystkim na wstŒpnym
etapie zg‡Œbiania prawa. Szybko siŒ okazuje, ¿e ani ¿ycie, ani nauka takiego podzia‡u nie
znaj„. Rzadko siŒ zdarza, ¿e problemy donios‡e praktycznie albo teoretycznie uk‡adaj„ siŒ
w ten sposób, ¿e pasuj„ do takich szkolnych schematów. Na przyk‡ad eksmisja zawiera w so-
bie zagadnienia konstytucyjne, administracyjne oraz cywilne: materialne i procesowe. Wypo-
wied� praktyczna lub naukowa na temat tego problemu wymaga oceny tych wszystkich
aspektów � i tego uczy poradnia.

B. Poradnia uczy studenta samodzielnego odszukiwania potrzebnych informacji, które
nie s„ u‡o¿one przez nauczyciela w postaci wyk‡adu ani podrŒcznika.

C. Praca w poradni u�wiadamia przysz‡emu prawnikowi, co to jest ubóstwo, prze‡amuje
odruch odrzucenia. Wielu studentów prze¿ywa w poradni pierwszy w ¿yciu bliski kontakt
z osob„ ubog„. Niektórzy klienci nie maj„ pracy ani domu, nie myj„ siŒ lub s„ niepi�mienni.
Doradzaj„c takiej osobie lub reprezentuj„c j„, student musi umieæ postawiæ siŒ w sytuacji
klienta i zrozumieæ jego sposób my�lenia. Musi równie¿ wydobyæ od niego informacje wa¿ne
dla sprawy. Niezale¿nie od tego, czy student planuje zostaæ politykiem, przedsiŒbiorc„ czy
adwokatem, umiejŒtno�æ takiej komunikacji jest wa¿na, a trudno j„ wynie�æ tylko z ksi„¿ek
i wyk‡adów. Oprócz kompetencji praca w poradni wyrabia te¿ wra¿liwo�æ. DziŒki dzia‡alno-
�ci poradni mury polskich uczelni opuszcza co roku kilkuset prawników, którzy potrafi„
w swojej zawodowej roli odnie�æ siŒ do problemu ubóstwa.

D. Praca w poradni pokazuje studentowi zawód prawnika. Nie wszyscy studenci studiów
prawniczych s„ powo‡ani do tego, ¿eby praktycznie zajmowaæ siŒ prawem. Konsekwencje
b‡Œdnego wyboru ponosz„ nie tylko oni sami, ale wiele innych osób, które znajduj„ siŒ w or-
bicie dzia‡ania s„dów, kancelarii adwokackich, prokuratury. Istnieje grupa osób wybie-
raj„cych studia prawnicze, kieruj„c siŒ marzeniami albo presj„ rodziny. Praca w poradni po-
maga im podj„æ w‡a�ciw„ decyzjŒ, np. zrezygnowaæ w ogóle z zawodu prawnika albo wybraæ
odpowiedni„ specjalizacjŒ. Poradnia nie tylko ma wp‡yw na ich w‡asn„ karierŒ, ale podnosi
jako�æ pracy wymiaru sprawiedliwo�ci. Poradnia jest pierwszym sitem przed wyborem apli-
kacji. Wobec konkurencyjno�ci przy dostŒpie na aplikacje jest wa¿ne, ¿eby absolwent podj„‡
trafn„ decyzjŒ, opieraj„c siŒ na w‡asnym praktycznym do�wiadczeniu.

E. Poradnia uczy rozwi„zywania sporów poza s„dem i pracy zespo‡owej: mediacji, nego-
cjacji, zawierania ugody. Te umiejŒtno�ci s„ wa¿ne nie tylko dla studenta, który chce odnie�æ
sukces zawodowy, ale tak¿e dla wymiaru sprawiedliwo�ci, którego obci„¿enie zostanie
zmniejszone, je¿eli przyszli prawnicy bŒd„ chcieli i umieli rozstrzygaæ spory poza s„dem.

6. UWAGI SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia‡ I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Ustawa okre�la zasady �wiadczenia pomocy prawnej przez studentów uczelnianych
poradni prawnych.
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1. Funkcja przepisu. Przepis okre�la zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Usta-
wa reguluje �wiadczenie pomocy prawnej przez studentów. Nie reguluje bezpo�rednio spraw
wewnŒtrznych uczelni: procesu dydaktycznego w poradni ani zarz„dzania ni„. Wy‡„cznym
przedmiotem regulacji jest sformu‡owanie warunków, które musz„ zostaæ spe‡nione, aby stu-
dent by‡ uprawniony do �wiadczenia pomocy prawnej. Je¿eli poradnia nie spe‡nia wymogów
okre�lonych w ustawie, student nie ma prawa �wiadczyæ pomocy prawnej.

2. Nazwa. Przepis odnosi siŒ do uczelnianych poradni prawnych. Nazw„ utart„ jest uni-
wersytecka poradnia prawna albo potocznie klinika (od ang. legal clinic). Zamierzeniem pro-
jektu jest jednak równie¿ objŒcie poradni dzia‡aj„cych w szko‡ach wy¿szych, które nie zawie-
raj„ w swojej nazwie s‡owa uniwersytet, ale np. szko‡a. Projekt nawi„zuje do terminologii
ustawy z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), która szko‡y
wy¿sze okre�la jako uczelnie (art. 2 ust. 1).

3. Podmiot �wiadcz„cy pomoc prawn„. Pomoc jest �wiadczona przez studentów, a nie
uczelnie ani poradnie. Za‡o¿enie to odzwierciedla fakt, ¿e realnie to student w swoim imieniu
udziela osobi�cie klientowi pomocy, a nie jego zwierzchnicy ani nauczyciele w poradni, któ-
rych zadaniem jest nadzór i organizacja pracy. Cel dydaktyczny poradni polega na tym, ¿eby
uczyæ studenta, a nie wyk‡adowców. Natomiast uczelnia, która ponosi odpowiedzialno�æ za
ewentualny b‡„d studenta, jest objŒta obowi„zkiem ubezpieczenia.

Art. 2

W rozumieniu niniejszej ustawy:
a) Uczelniana poradnia prawna jest jednostk„ organizacyjn„, której dzia‡alno�æ ma na

celu kszta‡cenie studentów studiów prawniczych w ramach programu �wiadczenia
bezp‡atnej pomocy prawnej osobom ubogim pod nadzorem nauczycieli akademic-
kich oraz prawników praktyków i która spe‡nia wymogi niniejszej ustawy;

Funkcja przepisu. Definicja wskazuje cel dzia‡alno�ci poradni oraz odsy‡a do wymo-
gów sformu‡owanych w dalszej czŒ�ci ustawy. Jednostka organizacyjna, której przy�wieca
inny cel ni¿ wskazany w przepisie, nie jest poradni„ w rozumieniu niniejszej ustawy. Bior„c
pod uwagŒ art. 1, który wskazuje zakres ustawy, tzn. �wiadczenie pomocy prawnej przez stu-
dentów, konsekwencj„ naruszenia proponowanego przepisu jest to, ¿e studentom nie przy-
s‡uguje prawo do �wiadczenia pomocy prawnej. Ten sam skutek ma niespe‡nienie przez po-
radnie pozosta‡ych wymogów, tzn.
� wprowadzenia regulaminu (art. 7),
� prowadzenia i aktualizacji listy studentów (art. 8),
� ochrony tajemnicy (art. 6),
� ubezpieczenia (art. 9).

b) Studentem jest student studiów prawniczych wpisany na prowadzon„ przez kierow-
nika poradni prawnej listŒ studentów uczelnianej poradni prawnej;

Funkcja przepisu. Celem definicji jest wprowadzenie jasnego formalnego kryterium co
do tego, komu przys‡uguje uprawnienie do �wiadczenia pomocy prawnej. Skre�lenie z listy
powoduje utratŒ uprawnienia.

c) Kierownikiem poradni jest nauczyciel akademicki co najmniej w stopniu doktora
habilitowanego nauk prawnych, który kieruje dzia‡alno�ci„ poradni i jest zatrud-
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niony na uczelni prowadz„cej poradniŒ w pe‡nym wymiarze czasu pracy; uczelnia
prowadz„ca poradniŒ powinna stanowiæ podstawowe miejsce pracy kierownika po-
radni lub zatrudniaæ go na podstawie mianowania.

Funkcja przepisu. Przepis s‡u¿y zagwarantowaniu, ¿e osoba, która prowadzi listŒ stu-
dentów i kieruje nadzorem nad nimi, posiada odpowiednie kwalifikacje w zakresie nauk
prawnych. Postanowienie to ma równie¿ spowodowaæ silniejsze zakotwiczenie poradni
w uczelni i zapobiec kierowaniu poradni„ przez osobŒ z zewn„trz, która praktycznie nie jest
przed uczelni„ odpowiedzialna. Przepis nie nak‡ada na uczelnie obowi„zku utworzenia od-
rŒbnego etatu kierownika poradni. Wymaga jedynie, aby kierownik by‡ zatrudniony w danej
uczelni na etacie odpowiadaj„cym charakterystyce przepisu (pe‡ny wymiar, podstawowe
miejsce pracy lub mianowanie).

Rozdzia‡ II
Pomoc prawna �wiadczona przez studenta

Art. 3

Pomoc prawna �wiadczona przez studenta obejmuje w szczególno�ci:
a) udzielanie porad prawnych,
b) sporz„dzanie opinii prawnych,
c) sporz„dzanie projektów aktów prawnych i pism,
d) zastŒpstwo.

1. Funkcja przepisu. Przepis zawiera przyk‡adowe wyliczenie czynno�ci, które nale¿„
do �wiadczenia pomocy prawnej. Student jest uprawniony do �wiadczenia pomocy, pod wa-
runkiem ¿e spe‡nione s„ pozosta‡e wymogi ustawy: w szczególno�ci wpis na listŒ (zob. defi-
nicja, art. 8) oraz obowi„zki na‡o¿one na poradniŒ (art. 7�9).

2. Zasady �wiadczenia pomocy. Student jest uprawniony do �wiadczenia pomocy
wy‡„cznie nieodp‡atnej, pod nadzorem, na rzecz osób ubogich oraz organizacji pozarz„do-
wych � uwagi poni¿ej (art. 4).

3. Typologia czynno�ci, które stanowi„ �wiadczenie pomocy prawnej, opiera siŒ na art. 6
ustawy o radcach prawnych i art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze. Ró¿nice wynikaj„ce ze spe-
cyfiki dzia‡ania poradni stanowi„: wyodrŒbnienie sporz„dzania pism (co jest wa¿nym ele-
mentem dzia‡alno�ci poradni) oraz zastŒpstwo (zob. ni¿ej).

4. ZastŒpstwo. Projekt dopuszcza zastŒpstwo klienta poradni przez studenta, jednak nie
zmienia obowi„zuj„cych przepisów procesowych, które zastrzegaj„ wy‡„czno�æ reprezentacji
na rzecz m.in. adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych (art. 87 KPC, art. 48
ustawy o TK, art. 82 KPK). Uprawnienie studenta do zastŒpstwa ogranicza siŒ do wystŒpo-
wania przed organami administracyjnymi (art. 33 KPA). Student jest równie¿, jak ka¿da inna
osoba, uprawniony do reprezentacji w stosunkach pomiŒdzy prywatnymi stronami, np. w to-
ku negocjacji.

Art. 4

Student �wiadczy pomoc prawn„ wy‡„cznie nieodp‡atnie i wy‡„cznie:
a) osobom, które nie posiadaj„ �rodków na pokrycie kosztów odp‡atnej pomocy prawnej;
b) niedochodowym stowarzyszeniom lub fundacjom;
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c) pod nadzorem osoby, która z‡o¿y‡a z pozytywnym wynikiem co najmniej jeden z na-
stŒpuj„cych egzaminów: adwokacki, radcowski, sŒdziowski, prokuratorski, nota-
rialny.

1. Funkcja przepisu. Przepis okre�la zasady �wiadczenia pomocy prawnej przez studenta.

2. Niedochodowe organizacje pozarz„dowe. Proponowana regulacja otwiera drogŒ do
pomocy niedochodowym organizacjom pozarz„dowym. Za‡o¿eniem projektu jest, ¿e paæ-
stwo powinno wspieraæ organizacje pozarz„dowe, które zajmuj„ siŒ zadaniami publicznymi,
wyrŒczaj„c je w czŒ�ci obowi„zków. Realizacja zadaæ publicznych przez takie organizacje
czŒsto odbywa siŒ na zasadzie wk‡adu przez zainteresowane osoby w‡asnej pracy, a nie pie-
niŒdzy. St„d te¿ ograniczony dostŒp do odp‡atnej pomocy prawnej. Projekt zezwala na �wiad-
czenie pomocy prawnej, kieruj„c siŒ tym, ¿e taka pomoc s‡u¿y nie tylko edukacji studentów,
ale wspólnemu dobru.

3. Nadzór. Wymóg kwalifikacji zawodowych s‡u¿y bezpieczeæstwu klientów poradni.
Osob„ nadzoruj„c„ pracŒ studenta mo¿e byæ kierownik poradni lub inna osoba zatrudniona
w poradni.

4. Regulamin. Szczegó‡owe warunki udzielania pomocy prawnej w ramach poradni
okre�la regulamin (art. 7).

Art. 5

Student jest uprawniony do dostŒpu do akt prowadzonych przez s„d lub inny organ
na takich samych zasadach jak podmiot, na rzecz którego �wiadczy pomoc prawn„. Do-
stŒp do akt wymaga przedstawienia przez studenta pisemnego upowa¿nienia w danej
sprawie od tego podmiotu oraz od kierownika poradni.

1. Funkcja. Przepis nadaje studentowi prawo dostŒpu do akt. Proponowane rozwi„zanie
usprawni �wiadczenie pomocy ubogim i organizacjom po¿ytku publicznego, a jednocze�nie
jest czŒ�ciowym usankcjonowaniem dobrej praktyki udzielania indywidualnych zezwoleæ
przez s„dy (zob. za‡„cznik 1, pismo ZastŒpcy Dyrektora Departamentu S„dów Powszechnych
sŒdziego Cezarego Wójcika do prezesów s„dów okrŒgowych o sygnaturze DSP I 60/540/03
w sprawie dostŒpu studentów poradni do akt).

2. Potrzeba dostŒpu do akt. Brak tego uprawnienia stanowi dla studentów du¿y prak-
tyczny problem przy udzielaniu pomocy prawnej. Osoby ubogie s„ niejednokrotnie nieporad-
ne, nie rozumiej„, czego dotyczy sprawa, i nie potrafi„ przedstawiæ studentowi problemu, nie
wiedz„, które dokumenty s„ donios‡e, nie potrafi„ spe‡niæ formalno�ci, których siŒ od nich
wymaga (np. w zwi„zku z wnioskiem o reprezentacjŒ z urzŒdu).

3. Obecny stan prawny. DostŒp do akt podlega odpowiednim przepisom procesowym.
W zale¿no�ci od przedmiotu postŒpowania s„ to regulacje Kodeksu postŒpowania cywilnego
lub karnego. DostŒp do akt jest ograniczony do stron i uczestników postŒpowania, a w przy-
padku innych osób wymaga zezwolenia (zob. np. art. 9 KPC, art. 525 KPC, art. 156 KPK).

4. Jednolita zasada dostŒpu do akt. Projekt nie ró¿nicuje dostŒpu do akt ze wzglŒdu na
rodzaj postŒpowania, poniewa¿ dostŒp studenta uzale¿niony jest od uprawnieæ jego klienta,
które podlegaj„ regulacji w ramach odpowiednich przepisów proceduralnych.

5. Podwójne upowa¿nienie. DostŒp do akt wymaga pisemnego upowa¿nienia zarówno
przez klienta, jak i przez kierownika poradni. Zasada ta ogranicza mo¿liwo�æ dzia‡ania przez
studenta na w‡asn„ rŒkŒ, poza nadzorem poradni. W przypadku potrzeby weryfikacji statusu
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studenta poradnia jest zobowi„zana udostŒpniæ listŒ, która znajduje siŒ równie¿ w dyspozycji
prezesa s„du okrŒgowego (art. 8).

Art. 6

1. Student poradni, kierownik poradni oraz inne osoby nadzoruj„ce pracŒ studenta
w poradni zobowi„zane s„ zachowaæ w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzia‡y siŒ
w zwi„zku z prowadzeniem sprawy.

Funkcja. Przepis nak‡ada obowi„zek zachowania tajemnicy przez studenta, kierownika
oraz osoby sprawuj„ce nadzór nad studentem. Regulacja jest wzorowana na art. 6 Prawa o ad-
wokaturze.

2. Obowi„zek zachowania tajemnicy nie mo¿e byæ ograniczony w czasie i trwa po
skre�leniu z listy studentów poradni.

Tajemnica po skre�leniu z listy. Obowi„zek zachowania tajemnicy obejmuje równie¿
osobŒ, która nie jest ju¿ studentem poradni. Literalna, rygorystyczna wyk‡adnia definicji (art.
8) mog‡aby prowadziæ do wniosku, ¿e po skre�leniu z listy studentów dana osoba nie jest ju¿
adresatem niniejszej ustawy.

3. Student poradni, kierownik poradni ani inna osoba nadzoruj„ca pracŒ studenta
nie mo¿e zostaæ zwolniona z obowi„zku, o którym mowa w ust. 1.

4. Do studenta poradni, kierownika poradni oraz innych osób nadzoruj„cych pracŒ
studenta w poradni znajduj„ odpowiednie zastosowanie art. 180 § 1 i 2 Kodeksu postŒ-
powania karnego, art. 41 § 4 Kodeksu postŒpowania w sprawach o wykroczenia, art. 82
pkt 2 Kodeksu postŒpowania administracyjnego oraz art. 261 § 2 Kodeksu postŒpowa-
nia cywilnego.

Odpowiednie stosowanie przepisów o zwolnieniu z tajemnicy adwokatów i radców.
Zakres obowi„zku, niemo¿no�æ ograniczenia go w czasie, a tak¿e zakaz zwolnienia odpowia-
da Prawu o adwokaturze, poniewa¿ przedmiotem ochrony jest ten sam interes � bezpieczeæ-
stwo i zaufanie klienta. Pomimo kontrowersji w orzecznictwie i doktrynie co do skutków
zwolnienia z tajemnicy adwokackiej projekt obejmuje studenta, kierownika i osoby nadzo-
ruj„ce odpowiednim stosowaniem przepisów, które dotycz„ w‡a�nie m.in. adwokatów. Stwo-
rzenie w projekcie szczególnej regulacji (byæ mo¿e bardziej jednoznacznej) spowodowa‡oby
ró¿nice w ochronie tajemnicy w zale¿no�ci od tego, czy klient korzysta z us‡ug studenta, ad-
wokata czy radcy. Taki stan by‡by niepo¿„dany, poniewa¿ nie ma uzasadnienia dla takiego
zró¿nicowania � interes klienta pod tym wzglŒdem powinien byæ zawsze chroniony tak samo.

Rozdzia‡ III
Poradnia

Art. 7

1. Poradnia dzia‡a na podstawie regulaminu, który nadaje uczelnia prowadz„ca po-
radniŒ.
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1. Funkcja przepisu. Projekt nak‡ada na uczelnie obowi„zek sformalizowania dzia‡alno-
�ci poradni w postaci regulaminu, co jest potrzebne do zagwarantowania jako�ci us‡ug.
Szczegó‡owe procedury postŒpowania w poradni nie nadaj„ siŒ do regulacji ustawowej, po-
dobnie jak np. zasady pracy kancelarii adwokackiej. Konieczne jest zapewnienie uczelni ela-
styczno�ci w reagowaniu na charakterystyczne potrzeby danej poradni. Obowi„zkowe uczest-
nictwo w przedsiŒwziŒciu osób, które posiadaj„ kwalifikacje akademickie (habilitacja � art. 5
ustawy o stopniach naukowych) oraz zawodowe (egzamin adwokacki � art. 65 ust. 4, radcow-
ski � art. 24 ust. 6 etc.), a tak¿e konieczno�æ nadania regulaminu przez rektora lub dziekana
pozwalaj„ za‡o¿yæ, ¿e ten dokument bŒdzie s‡u¿y‡ sprawnej organizacji poradni i bezpieczeæ-
stwu klientów.

2. Konsekwencje naruszenia normy. Brak regulaminu powoduje, ¿e student poradni nie
ma prawa do �wiadczenia pomocy prawnej. Regulamin, który nie spe‡nia wymogów ust. 2
lub 3, nara¿a uczelnie na odpowiedzialno�æ odszkodowawcz„ w przypadku pope‡nionego
przez studenta b‡Œdu, je¿eli b‡„d pozostaje w zwi„zku z wadliwo�ci„ regulaminu (np. niedo-
statecznym nadzorem).

3. Jawno�æ. Regulamin podlega publikacji w internecie, a kierownik poradni jest zobo-
wi„zany do jego udostŒpnienia na zasadzie art. 8 ust. 3.

2. Regulamin zapewnia �wiadczenie w ramach poradni pomocy prawnej z nale¿yt„
staranno�ci„.

1. Funkcja. Przepis zawiera generaln„ klauzulŒ nakazuj„c„ zapewniæ �wiadczenie pomo-
cy z nale¿yt„ staranno�ci„.

2. Nale¿yta staranno�æ. fladen regulamin nie mo¿e wyeliminowaæ ryzyka b‡Œdu i nie ma
uniwersalnej procedury, która jest odpowiednia dla ka¿dej poradni. Poradnie mog„ �wiadczyæ
us‡ugi na rozmait„ skalŒ i w ró¿nych dziedzinach. Projekt uznaje w tym zakresie kompetencje
uczelni oraz osób, które bŒd„ zarz„dza‡y poradni„ i sprawowa‡y nadzór nad �wiadczeniem
w niej pomocy. Odpowiedzialno�æ uczelni za delikt lub nienale¿yte wykonanie zobowi„zania
jest czynnikiem, który motywuje uczelnie do rozwa¿nego skonstruowania regulaminu. Po-
mocny w tym zadaniu jest ust. 3 wskazuj„cy kwestie, do których musi siŒ odnie�æ autor regu-
laminu.

3. Zakres ingerencji ustawy. Z punktu widzenia ustawodawcy istotne jest zobowi„zanie
uczelni do ochrony interesu klientów, st„d wymóg zapewnienia przez regulamin nale¿ytej
staranno�ci przy �wiadczeniu pomocy prawnej. W przysz‡o�ci mo¿liwe jest te¿ wykszta‡cenie
stanowiska przez zak‡ady ubezpieczeniowe, które mog„, ale nie musz„ zawieraæ umowŒ
z dan„ poradni„, podczas gdy na poradni spoczywa obowi„zek ubezpieczenia. Inne kwestie,
jak np. sprawna organizacja pracy w poradni, pozostaj„ poza zakresem zainteresowania usta-
wy, poniewa¿ najbardziej kompetentna w tej sprawie jest uczelnia i odpowiednie rozwi„zania
bŒd„ podyktowane jej w‡asnym interesem.

3. Regulamin okre�la w szczególno�ci:
a) strukturŒ organizacyjn„ poradni;
b) nadzór nad �wiadczeniem pomocy prawnej przez studentów;
c) procedurŒ przyjmowania spraw do prowadzenia przez poradniŒ, w tym weryfikacjŒ

stanu maj„tkowego klientów;
d) postŒpowanie w przypadku wykrycia konfliktu interesów;
e) obowi„zki informacyjne wobec klienta przed przyjŒciem sprawy;
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f) prawa i obowi„zki studentów dzia‡aj„cych w poradni;
g) odpowiedzialno�æ dyscyplinarn„ studentów poradni;
h) prowadzenie dokumentacji spraw;
i) zabezpieczenie danych osobowych klientów;
j) udostŒpnianie i publikacjŒ listy studentów poradni.

Art. 8

1. Kierownik poradni na bie¿„co informuje prezesa s„du okrŒgowego w‡a�ciwego ze
wzglŒdu na siedzibŒ uczelni co do danych osobowych studentów poradni.

2. O dokonaniu wpisu lub skre�lenia na li�cie studentów poradni kierownik infor-
muje niezw‡ocznie prezesa s„du okrŒgowego w‡a�ciwego ze wzglŒdu na siedzibŒ uczelni.

1. Funkcja. Przepis s‡u¿y udokumentowaniu listy studentów równie¿ poza poradni„.
W przypadku przedstawienia przez studenta ¿„dania dostŒpu do akt s„dowych sekretariat
s„du mo¿e w ‡atwy sposób zweryfikowaæ status studenta. To samo dotyczy dostŒpu do akt
prowadzonych przez organ administracji przez studenta, który jest pe‡nomocnikiem.

2. Konsekwencje niedope‡nienia obowi„zku. Przepis nak‡ada obowi„zek poinformo-
wania prezesa s„du, ale nie uzale¿nia od tego skuteczno�ci wpisu ani wykre�lenia. Niedocho-
wanie nakazu nie ma zatem wp‡ywu na status studenta, ale mo¿e byæ podstaw„ odpowiedzial-
no�ci odszkodowawczej uczelni za ewentualny b‡„d pope‡niony przez by‡ego studenta, który
�wiadczy‡ pomoc, nie bŒd„c ju¿ osob„ uprawnion„ i pozostaj„c poza nadzorem poradni.

3. Kierownik publikuje i aktualizuje listŒ studentów oraz regulamin poradni w in-
ternecie, a tak¿e udostŒpnia te dokumenty na ka¿de ¿„danie w siedzibie poradni.

Art. 9

1. �wiadczenie pomocy prawnej w ramach poradni podlega ubezpieczeniu od odpo-
wiedzialno�ci cywilnej przy minimalnej sumie gwarancyjnej w odniesieniu do jednego
zdarzenia objŒtego umow„ nie ni¿szej ni¿ równowarto�æ w z‡otych 10 000 euro.

Funkcja przepisu. Proponowana regulacja nak‡ada wzorem Prawa o adwokaturze i usta-
wy o radcach prawnych obowi„zek ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej. Kwota
10 000 euro jest ni¿sza w stosunku do wymogów stawianych w rozporz„dzeniu Ministra Fi-
nansów z 11.12.2003 r. w sprawie obowi„zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywil-
nej adwokatów, gdzie § 4 ustanawia minimalna kwotŒ na 50 000 euro (Dz.U. Nr 217,
poz. 2134).

3. Odpowiedzialno�æ zak‡adu ubezpieczeæ z tytu‡u umowy ubezpieczenia obejmuje:
a) uczelniŒ, która prowadzi poradniŒ;
b) studentów poradni;
c) kierownika poradni i inne osoby dzia‡aj„ce w poradni pod jego kierownictwem.

4. Minister w‡a�ciwy do spraw finansów publicznych mo¿e okre�liæ w drodze roz-
porz„dzenia ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie praw
i obowi„zków ubezpieczonego i zak‡adu ubezpieczeæ.
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Fakultatywny charakter upowa¿nienia. W odró¿nieniu od Prawa o adwokaturze i usta-
wy o radcach prawnych projekt nie nak‡ada na Ministra obowi„zku wydania rozporz„dzenia.
Poradnie i zak‡ady ubezpieczeniowe mog„ uregulowaæ swoje stosunki za pomoc„ indywidu-
alnie ustalonych umów przy dochowaniu wymogów ustawy. W odró¿nieniu od adwokatów
i radców prawnych nie wystŒpuje potrzeba jednolitej regulacji du¿ej liczby stosunków praw-
nych. Poradni prawnych w Polsce jest kilkana�cie, w przysz‡o�ci liczba ta mo¿e wzrosn„æ do
kilkudziesiŒciu. Adwokatów i radców prawnych jest w Polsce kilkadziesi„t tysiŒcy. Projekt
narzuca minimaln„ kwotŒ ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialno�ci zak‡adu ubezpie-
czeæ, co stanowi najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia ochrony ewentualnych po-
szkodowanych. Jest zatem prawdopodobne, ¿e wydanie rozporz„dzenia nie bŒdzie konieczne.

Art. 10

Minister Sprawiedliwo�ci na zasadzie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12.9.1996 r.
o szkolnictwie wy¿szym przydziela poradni �rodki finansowe.

Brak kwoty minimalnej. Artyku‡ 24 ust. 1 pkt 6 ustawy o szkolnictwie wy¿szym stano-
wi, ¿e �uczelnia paæstwowa otrzymuje z bud¿etu paæstwa (...) �rodki na cele szczególne,
przyznane na podstawie odrŒbnych przepisów�. Proponowana regulacja jest �odrŒbnym prze-
pisem�, o którym mowa wy¿ej. Projekt nak‡ada na Ministra obowi„zek przydzielenia poradni
�rodków finansowych, ale nie wskazuje kwoty. Okre�lenie wysoko�ci przydzielonych �rod-
ków zale¿y zatem od uznania Ministra i mo¿liwo�ci bud¿etowych. Propozycja odzwierciedla
za‡o¿enie, ¿e dzia‡alno�æ poradni przynosi po¿ytek publiczny, wiŒc zainteresowanie Ministra
Sprawiedliwo�ci jej dzia‡alno�ci„ i udzia‡ bud¿etu w jej finansowaniu jest rzecz„ w‡a�ciw„.

Rozdzia‡ IV
Zmiany w przepisach obowi„zuj„cych

Art. 11

W ustawie z 12.9.1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385; Dz.U.
Nr 65, poz. 385; Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314; Dz.U. z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591; Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34,
i Nr 24, poz. 110; Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661,
Nr 121, poz. 770, i Nr 141, poz. 943; Dz.U. z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668,
i Nr 162, poz. 1115 i 1118; Dz.U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, i Nr 122, poz. 1314; Dz.U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194, Nr 126, poz. 1383;
Dz.U. z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239; Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 695,
i Nr 111, poz. 1194) po art. 65 wprowadza siŒ art. 65a o nastŒpuj„cym brzmieniu:

�Art. 65a. W sk‡ad szko‡y wy¿szej prowadz„cej dzia‡alno�æ dydaktyczn„ i badawcz„
w dziedzinie prawa mo¿e wchodziæ uniwersytecka poradnia prawna�.

Art. 12

W ustawie z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926; Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) art. 43 ust. 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

�5) dotycz„cych osób korzystaj„cych z ich us‡ug medycznych, obs‡ugi notarialnej,
adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego,
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bieg‡ego rewidenta lub uniwersyteckiej poradni prawnej, która jest uprawniona
do �wiadczenia pomocy prawnej�.

1. Funkcja przepisu. Przepis ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych w po-
radni i w kancelariach adwokackich i radcowskich. Podmioty wymienione w art. 43 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych s„ zwolnione z obowi„zku rejestracji zbiorów danych.

2. Dane przeciwników. Pozostaje niejasno�æ w odniesieniu do przetwarzania danych
osób, które nie s„ klientami poradni. W �wietle obecnego stanu prawnego wydaje siŒ, ¿e jest
niedopuszczalne stworzenie ewidencji klientów i ich przeciwników w celu wyeliminowania
konfliktu interesów (art. 27 ust. 1). Dolegliwo�ci„ t„ dotkniŒte s„ zarówno poradnie, jak i ad-
wokaci oraz radcy prawni. Na obecnym etapie prac projekt nie zawiera nowelizacji w tej
kwestii, poniewa¿ wykracza ona istotnie poza zakres dzia‡ania poradni.

Rozdzia‡ V
Przepis koæcowy

Art. 13

Ustawa wchodzi w ¿ycie trzy miesi„ce od dnia og‡oszenia.
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Za‡„cznik 4. Przyk‡adowy formularz wrŒczany
klientom poradni

- strona 1 -

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Ko‡o Naukowe zarejestrowane przy Uniwersytecie w ................................

Siedziba: ..............................................., tel./faks: ......................
Przyjmowanie spraw: .................................................................

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
ul. Szpitalna 5, lok. 5, 00-031 Warszawa,

tel. (022) 828-91-28, faks (022) 828 91 29, e-mail: biuro@fupp.org.pl

FORMULARZ INFORMACYJNY

Wp‡ynŒ‡o dnia: Sekcja :

Zakoæczono dnia: Sporz„dzaj„cy opiniŒ:

Numer: Opiekun:

ImiŒ i nazwisko

Adres zamieszkania

øøø-øø-øø

Telefon domowy (je¿eli inny � proszŒ podaæ, jaki)



Adnotacje poradni:

1. Rodzaj sprawy:

o karna
o rodzinna
o praca
o administracyjna
o finansowa
o pomoc uchod�com
o s‡u¿ba zdrowia
o inna, jaka?

..................................

o cywilna
o spadkowa
o pomoc spo‡eczna
o lokalowa
o pomoc kobietom
o niepe‡nosprawno�æ
o pomoc organizacjom

pozarz„dowym

2. �ród‡o wiedzy
o poradni:
o cz‡onek rodziny
o znajomy
o gazeta
o ulotka informacyjna
o radio
o telewizja
o internet
o Inne �ród‡o:

....................................

3. Czy klient korzy-
sta‡ wcze�niej z pro-
fesjonalnej pomocy
prawnej:

Tako Nieo

- strona 2 -

Jak uzyskaæ opiniŒ prawn„:

§ Niniejszy formularz nale¿y z‡o¿yæ w siedzibie poradni. Wraz z formularzem nale¿y
z‡o¿yæ zwiŒz‡y opis sprawy oraz kserokopie dokumentów zwi„zanych ze spraw„ (nie
przyjmuje siŒ orygina‡ów).

§ Na podstawie przed‡o¿onego formularza i kserokopii dokumentów poradnia podejmuje
decyzjŒ, czy mo¿e w danej sprawie sporz„dziæ opiniŒ.

§ Poradnia kontaktuje siŒ z wnioskodawc„. Je¿eli poradnia podejmuje siŒ sporz„dziæ opiniŒ
� zostaje wyznaczony termin spotkania wnioskodawcy ze studentem.

Zasady wydawania opinii:

§ Opinie s„ sporz„dzane na pi�mie, wy‡„cznie wed‡ug powy¿szej procedury. Nie udziela
siŒ porad telefonicznych ani ustnych.

§ Z‡o¿enie niniejszego formularza w siedzibie poradni nie gwarantuje uzyskania opinii.
§ Opinie s„ przygotowywane przez studentów.
§ Opinie s„ wydawane nieodp‡atnie.
§ Przygotowywanie opinii w ramach poradni s‡u¿y kszta‡ceniu studentów.
§ Student oraz pracownik poradni nie mo¿e odmówiæ z‡o¿enia zeznaæ dotycz„cych prowa-

dzonej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie s„du, prokuratora lub innego uprawnionego
organu.

§ Klient mo¿e poinformowaæ Zarz„d Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych co do
sposobu udzielonej mu pomocy prawnej.

O�wiadczenie:

§ O�wiadczam, ¿e moja sytuacja maj„tkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjo-
nalnej pomocy prawnej. W przypadku powziŒcia wiadomo�ci przez UPP o korzystaniu
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z us‡ug profesjonalnego, odp‡atnego doradztwa prawnego (adwokat, radca prawny) spra-
wa z‡o¿ona w UPP zostaje automatycznie odrzucona.

§ PrzyjmujŒ do wiadomo�ci, ¿e opinia jest sporz„dzana przez studenta, na wy‡„czne ryzyko
osoby ubiegaj„cej siŒ o opiniŒ. Poradnia mo¿e w ka¿dej chwili zrezygnowaæ z wydania
opinii. Je�liby wskutek opinii lub jej braku powsta‡a jakakolwiek szkoda, to z wyj„tkiem
jej umy�lnego wyrz„dzenia jakakolwiek odpowiedzialno�æ odszkodowawcza Uniwersy-
tetu, jego pracowników oraz studentów jest wy‡„czona.

§ PrzyjmujŒ do wiadomo�ci, ¿e w przypadku powo‡ania studentów lub pracowników Uni-
wersytetu przez s„d w charakterze �wiadka nie obowi„zuje ich tajemnica analogiczna do
tajemnicy adwokackiej, czyli bŒd„ oni zobowi„zani ujawniæ przed s„dem wszystkie do-
stŒpne im informacje.

§ Wyra¿am zgodŒ na wykorzystanie moich danych osobowych w przypadku skierowania
sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skierowanie sprawy do Rzecznika Praw
Obywatelskich jest mo¿liwe tylko i wy‡„cznie na wniosek klienta.

§ Wyra¿am zgodŒ na udzielenie mi opinii na powy¿szych warunkach.
§ Niniejszym wyra¿am zgodŒ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwer-

syteck„ PoradniŒ Prawn„, w tym danych ujawniaj„cych pochodzenie rasowe b„d� etnicz-
ne, pogl„dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿no�æ wyzna-
niow„, partyjn„ lub zwi„zkow„, jak równie¿ dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
na‡ogach lub ¿yciu seksualnym, w celach zwi„zanych z udzielan„ mi przez studentów
pracuj„cych w UPP pomoc„ prawn„, jak równie¿ w celach zwi„zanych z edukacj„ stu-
dentów.

§ O�wiadczam, ¿e zosta‡em poinformowany, ¿e z‡o¿enie powy¿szego o�wiadczenia jest
dobrowolne, administratorem bazy danych jest UPP z siedzib„ w ......................., zgodnie
z art. 24 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych (...) mam prawo wgl„du do
swoich danych oraz do ich poprawiania, moje dane osobowe nie bŒd„ poddawane dalsze-
mu przetwarzaniu niezgodnemu z celami okre�lonemu w tre�ci o�wiadczenia (art. 26
ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz ¿e moje dane nie bŒd„ udostŒpniane innym podmiotom.

........................, dnia .............................. _____________________________________
(w‡asnorŒczny podpis)

_____________________________________
(czytelne imiŒ i nazwisko)
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Za‡„cznik 5. Statut studenckiej poradni prawnej

Statut Ko‡a Naukowego
�Studencka Poradnia Prawna�

uchwalony w dniu 10.11.1998 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwa‡„ z dnia 12.1.1999 r.
(tekst jednolity).

Zmiana � uchwa‡a Walnego Zgromadzenia z 2.4.2001 r.

Rozdzia‡ 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Ko‡o Naukowe �Studencka Poradnia Prawna�, zwana dalej SPP, jest uczelnian„ organiza-
cj„ studenck„ w rozumieniu art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 12.9.1990 roku o szkolnictwie wy¿-
szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó�n. zm.) i w rozumieniu Statutu Uniwersytetu w Bia‡ymstoku.

§ 2

SPP dzia‡a na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia‡ymstoku.

§ 3

SPP zrzesza swoich cz‡onków w celu prowadzenia dzia‡alno�ci samokszta‡ceniowej,
edukacyjnej i naukowej, rozwoju zainteresowaæ i osobowo�ci, kszta‡towania aktywno�ci
spo‡ecznej, przygotowania do rzetelnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu prawni-
ka w przysz‡o�ci. SPP ma na celu równie¿ kszta‡towanie spo‡ecznej funkcji Uniwersytetu
w ¿yciu mieszkaæców naszego regionu.

§ 4

SPP opiera dzia‡alno�æ na spo‡ecznej pracy swoich cz‡onków.

§ 5

SPP w swojej dzia‡alno�ci korzysta ze �rodków materialnych u¿yczonych b„d� przekaza-
nych przez organy Uniwersytetu oraz inne podmioty.



§ 6

SPP realizuje swoje cele w szczególno�ci poprzez:
a) organizowanie w ramach swoich sekcji spotkaæ i dyskusji poruszaj„cych zagadnienia

prawne zwi„zane z przedmiotem dzia‡alno�ci SPP,
b) udzielanie pomocy prawnej osobom o niskich dochodach w wybranych indywidualnych

sprawach, istotnych ze wzglŒdu na cele dzia‡alno�ci SPP,
c) organizowanie otwartych wyk‡adów i seminariów poruszaj„cych aktualne i spo‡ecznie

wa¿ne zagadnienia prawne,
d) upowszechnianie w�ród studentów wydzia‡u znajomo�ci zasad deontologii zawodów

prawniczych,
e) kierowanie do odpowiednich organów i instytucji wniosków dotycz„cych przestrzegania

zasad praworz„dno�ci i poszanowania praw obywateli,
f) realizowanie innych uprawnieæ przys‡uguj„cych organizacji spo‡ecznej na mocy obo-

wi„zuj„cych przepisów,
g) wystŒpowanie do organów uniwersytetu oraz organów samorz„du studenckiego z wnio-

skami, o których mowa w art. 158 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wy¿szym, w szczególno-
�ci w sprawach zwi„zanych z programem studiów i tokiem kszta‡cenia.

§ 7

SPP dla realizacji swoich celów wspó‡pracuje z innymi uczelnianymi organizacjami stu-
denckimi, stowarzyszeniami oraz korporacjami zawodowymi prawników.

Rozdzia‡ 2
Cz‡onkowie SPP

§ 8

1. Cz‡onkiem SPP mo¿e zostaæ student Wydzia‡u Prawa Uniwersytetu w Bia‡ymstoku,
który zosta‡ zakwalifikowany do dzia‡alno�ci w pracach danej sekcji.

2. Tryb i zasady procedury kwalifikacyjnej, uwzglŒdniaj„cej wiedzŒ i predyspozycje kan-
dydata, okre�la Kierownik SPP w porozumieniu z opiekunami sekcji. Wybór cz‡onków SPP
zostaje przeprowadzony w miesi„cu maju/czerwcu spo�ród studentów III i IV roku Wydzia‡u
Prawa1.

§ 9

Cz‡onek SPP ma prawo:
a) uczestniczyæ w obradach Walnego Zebrania Cz‡onków SPP oraz zebraniach sekcji,
b) wybieraæ i byæ wybieranym do w‡adz SPP,
c) braæ czynny udzia‡ w pracach sekcji, w szczególno�ci udzielaj„c porad prawnych.

§ 10

Cz‡onek SPP ma obowi„zek:
a) wykonywania powierzonych prac w okre�lonym terminie,
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b) uczestniczenia w spotkaniach sekcji SPP, uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach
SPP,

c) uczestniczenia w wyk‡adach i szkoleniach organizowanych przez SPP i Wydzia‡ Prawa,
d) godnego reprezentowania SPP1.

§ 11

W przypadku ra¿„cego naruszania Statutu SPP Prezydium SPP mo¿e podj„æ decyzjŒ
o wykluczeniu studenta z grona cz‡onków SPP2.

§ 12

Cz‡onkiem wspieraj„cym SPP mo¿e zostaæ absolwent Wydzia‡u Prawa UwB, na którego
cz‡onkostwo i dzia‡alno�æ w pracach danej sekcji wyrazi‡ zgodŒ Kierownik SPP, na wniosek
opiekuna sekcji.

§ 13

Cz‡onek wspieraj„cy SPP ma prawo:
a) uczestniczyæ z g‡osem doradczym w obradach Walnego Zebrania Cz‡onków SPP oraz ze-

braniach sekcji,
b) braæ czynny udzia‡ w pracach sekcji, w szczególno�ci udzielaj„c porad prawnych.

§ 14

Szczegó‡owy tryb i zasady udzielania porad prawnych przez cz‡onków i cz‡onków wspie-
raj„cych SPP ustala Kierownik SPP w porozumieniu z opiekunami sekcji.

Rozdzia‡ 3
Organizacja i w‡adze SPP

§ 15

Organami SPP s„:
1) Walne Zgromadzenie Cz‡onków SPP,
2) Zarz„d SPP,
3) Prezydium SPP.

§ 16

1. W ramach SPP funkcjonuj„ sekcje wyspecjalizowane w okre�lonych dziedzinach prawa.

2. LiczbŒ i zakres dzia‡ania sekcji oraz maksymaln„ liczbŒ osób w danej sekcji okre�la
kierownik SPP w porozumieniu z opiekunami sekcji.
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§ 17

1. Walne Zgromadzenie Cz‡onków SPP jest organem uchwa‡odawczo-wyborczym SPP.

2. Uchwa‡y Walnego Zgromadzenia wi„¿„ wszystkich cz‡onków SPP, chyba ¿e z tre�ci
uchwa‡y wynika co innego.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale¿y w szczególno�ci:
1) wybór cz‡onków Zarz„du, a spo�ród ich grona, wybór Przewodnicz„cego,
2) odwo‡ywanie Przewodnicz„cego lub Wiceprzewodnicz„cych,
3) ocena dzia‡alno�ci SPP i jej w‡adz,
4) podejmowanie uchwa‡ w sprawie dzia‡alno�ci SPP,
5) uchwalanie i dokonywanie zmian Statutu SPP.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie zwo‡uje Przewodnicz„cy SPP w pa�dzierniku i lutym oraz w ma-
ju lub czerwcu ka¿dego roku akademickiego po wyborze nowych cz‡onków poradni.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo¿e byæ zwo‡ane przez Przewodnicz„cego SPP,
Kierownika SPP lub Prezydium SPP.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa‡y zwyk‡„ wiŒkszo�ci„ g‡osów w obecno�ci co
najmniej po‡owy liczby cz‡onków, z zastrze¿eniem pkt. 3 oraz § 20 i § 201.

2. (Skre�lony).

3. Walne Zgromadzenie uchwala Statut i dokonuje jego zmian wiŒkszo�ci„ dwóch trze-
cich g‡osów.

§ 21

1. Zarz„d tworz„ Przewodnicz„cy i dwóch Wiceprzewodnicz„cych.

2. Zarz„d Kieruje bie¿„c„ dzia‡alno�ci„ SPP we wspó‡pracy z Kierownikiem SPP i opie-
kunami sekcji.

3. Przewodnicz„cy SPP zwo‡uje i prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia oraz Prezy-
dium SPP.

§ 22

1. Przewodnicz„cy i Wiceprzewodnicz„cy SPP wybierani s„ na kadencjŒ trwaj„c„ do
koæca danego roku akademickiego spo�ród kandydatów zg‡oszonych na co najmniej siedem
dni przed dat„ obrad Walnego Zebrania w g‡osowaniu tajnym bezwzglŒdn„ wiŒkszo�ci„
g‡osów.

2. W celu zapewnienia ci„g‡o�ci prac Zarz„du Walne Zgromadzenie w g‡osowaniu taj-
nym bezwzglŒdn„ wiŒkszo�ci„ g‡osów mo¿e podj„æ uchwa‡Œ o przed‡u¿eniu na kolejny rok
akademicki kadencji cz‡onka Zarz„du. Uchwa‡a o przed‡u¿eniu kadencji cz‡onka Zarz„du po-
przedza wybór pozosta‡ych cz‡onków Zarz„du oraz Przewodnicz„cego.
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3. Odwo‡anie Przewodnicz„cego lub Wiceprzewodnicz„cych odbywa siŒ na wniosek co
najmniej jednej trzeciej cz‡onków poradni w g‡osowaniu tajnym bezwzglŒdn„ wiŒkszo�ci„
g‡osów.

§ 23

1. W sk‡ad Prezydium SPP wchodz„ Przewodnicz„cy poszczególnych sekcji oraz Prze-
wodnicz„cy i Wiceprzewodnicz„cy SPP.

2. Do kompetencji Prezydium SPP nale¿y:
1) przygotowywanie projektów zmian Statutu,
2) kierowanie bie¿„c„ dzia‡alno�ci„ poradni w przypadku wyga�niŒcia mandatu wszystkich

cz‡onków Zarz„du,
3) podejmowanie uchwa‡ w sprawie wykluczenia studenta (niebŒd„cego cz‡onkiem Za-

rz„du) z grona cz‡onków SPP,
4) udzielanie opinii w sprawach przed‡o¿onych przez Zarz„d.

3. (Skre�lony)

§ 24

1. Przewodnicz„cy sekcji wybierany jest na kadencjŒ trwaj„c„ do koæca danego roku
akademickiego na zebraniu cz‡onków SPP dzia‡aj„cych w ramach danej sekcji.

2. Przewodnicz„cy sekcji kieruje jej bie¿„c„ dzia‡alno�ci„ we wspó‡pracy z opiekunami
sekcji.

Rozdzia‡ 4
Opieka naukowa nad SPP

§ 25

OpiekŒ naukow„ nad dzia‡alno�ci„ SPP sprawuje Kierownik SPP, powo‡any spo�ród pra-
cowników naukowych Wydzia‡u przez Dziekana Wydzia‡u Prawa UwB.

§ 26

1. OpiekŒ naukow„ nad dzia‡alno�ci„ poszczególnych sekcji SPP sprawuj„ ich opiekunowie.

2. Opiekunów sekcji wyznacza Kierownik SPP spo�ród pracowników naukowych wy-
dzia‡u.

3. Opieka nad dzia‡alno�ci„ sekcji polega w szczególno�ci na kontroli poprawno�ci mery-
torycznej i formy porad prawnych udzielanych przez cz‡onków i cz‡onków wspieraj„cych
SPP dzia‡aj„cych w ramach danej sekcji.
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Za‡„cznik 6. Formularz okresowego sprawozdania
przygotowywanego przez poradniŒ prawn„ dla
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Raport: (Niepotrzebne skre�liæ) Pó‡roczny Koæcowy

Nazwa poradni:

Umowa z dn.: (Je�li dotyczy)

Kwota otrzymanej dotacji: (Je�li dotyczy)

Okres rozliczeniowy: (Je�li dotyczy)

A. Rozliczenie finansowe
(Nale¿y wype‡niæ tabelŒ stanowi„c„ za‡„cznik do raportu)

B. Systematyka zagadnieæ:

1. Poradnia przyjŒ‡a do rozpatrzenia w danym okresie rozliczeniowym spraw.

2. Sprawy z zakresu
Liczba spraw 5 przyk‡adowych

zagadnieæ szczegó‡owychkobiety mŒ¿czy�ni
prawa karnego (w tym tymczaso-
wo aresztowani, wykroczenia)
ogólnej problematyki prawa
cywilnego (w tym prawa zobo-
wi„zaæ i prawa rzeczowego)
prawa rodzinnego (rozwody, ali-
menty, ustalenie ojcostwa)
prawa spadkowego

prawa pracy i ubezpieczeæ spo‡ecz-
nych oraz bezrobocia



�wiadczeæ z pomocy spo‡ecznej

prawa i postŒpowania administra-
cyjnego
prawa lokalowego i spó‡dzielczego
(w tym bezdomni, eksmisje itp.)
prawa finansowego (w tym po-
datki, zad‡u¿enia, kredyty itp.)
przemocy wobec kobiet

praw uchod�ców i cudzoziemców

praw osób niepe‡nosprawnych

kontaktów ze s‡u¿b„ zdrowia
(w tym b‡Œdy w sztuce itp.)
pomocy organizacjom poza-
rz„dowym (szeroko rozumiana
pomoc ekspercka i poradnicza)

(Liczba udzielonych
porad i konsultacji)

(ProszŒ wymieniæ wszystkie
organizacje, którym

udzielono pomocy prawnej
i eksperckiej)

Inne, jakie? �������

3. Dodatkowe pytania dotycz„ce dzia‡alno�ci kliniki:

a) Ilu studentów doradza w poradni?
b) Ilu opiekunów pracuje w poradni?
c) Jak d‡ugo za‡atwiane s„ sprawy klientów � procentowo (tygodni, miesiŒcy, lat)?

Jak du¿o jest spraw, które wymagaj„ jedynie krótkiego wyja�nienia?

Czas za‡atwiania Liczba spraw % spraw
Krótkie wyja�nienie � porada na bie¿„co
(1�2 wizyty, do 2 tygodni)
Kilka wizyt (od 2 tygodni do 2 miesiŒcy)

Powy¿ej 2 miesiŒcy do roku

Rok i wiŒcej

Razem:

4. �ród‡o wiedzy o poradni (dane w %)

�ród‡o informacji Kobiety MŒ¿czy�ni
Cz‡onek rodziny
Znajomy
Gazeta
Ulotka informacyjna
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Radio
Telewizja
Internet
Inne �ród‡o

5. Czy klienci korzystali wcze�niej z profesjonalnej pomocy prawnej? (dane w %)

Kobiety MŒ¿czy�ni
Tak
Nie

6. Monitoring stosowania i jako�ci prawa oraz zjawisk korupcyjnych i korupcjogen-
nych.

a) Prosimy o wymienienie poszczególnych zaobserwowanych przez poradniŒ proble-
mów wymagaj„cych zmian w interpretacji, stosowaniu lub nowelizacji obowi„zu-
j„cych przepisów w prawie lub �luk� w prawie. Prosimy zachowaæ nastŒpuj„c„ kon-
strukcjŒ informacji:
� Opis problemu (kazus).
� Do jakiego przepisu dany problem siŒ odnosi?
� Propozycje zmian.

b) Prosimy podaæ przyk‡ady zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych zaobserwowa-
nych przez poradniŒ w ramach realizowanych zadaæ. Prosimy zachowaæ nastŒ-
puj„ca konstrukcjŒ informacji:
� Opis zaobserwowanego problemu (kazus).
� Do jakiego przepisu dany problem siŒ odnosi?
� Propozycje zmian.

7. Najwa¿niejsze osi„gniŒcia i sukcesy poradni.

8. Czego najbardziej poradnia potrzebuje w najbli¿szym czasie, aby siŒ rozwin„æ?

ProszŒ podaæ przyk‡ady i uzasadniæ je (np.: �rodków finansowych, szkoleæ, lokalu, kadry,
sprzŒtu, ksi„¿ek, akceptacji prawników praktyków, wiŒkszego wsparcia uczelni, zmian
w prawie).

9. Kiedy poradnia przewiduje, ¿e bŒdzie mog‡a funkcjonowaæ bez wsparcia finanso-
wego Fundacji?

10. Uwagi i propozycje zmian dotycz„ce dzia‡alno�ci Fundacji Uniwersyteckich Po-
radni Prawnych.

290 Za‡„cznik 6. Formularz okresowego sprawozdania przygotowywanego...



Za‡„cznik 7. Przyk‡adowe repertorium 291

Z
a‡

„c
zn

ik
7.

P
rz

yk
‡a

do
w

e
re

pe
rt

or
iu

m

N
az

w
a

po
ra

dn
i,

ro
k

R
E

P
E

R
T

O
R

IU
M

SP
R

A
W

P
R

O
W

A
D

Z
O

N
Y

C
H

P
R

Z
E

Z
ST

U
D

E
N

C
K

¥
P

O
R

A
D

N
I˚

P
R

A
W

N
¥

W
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

L
p

Sy
gn

at
ur

a
N

az
w

is
ko

ii
m

iŒ
kl

ie
nt

a
K

/M
D

at
a

w
p‡

yw
u

D
ec

yz
ja

o
pr

zy
jŒ

ci
u

sp
ra

w
y

St
ud

en
t

pr
ow

ad
z„

cy
sp

ra
w

Œ

Z
ak

oæ
cz

en
ie

sp
ra

w
y

R
od

za
j

sp
ra

w
y

�
ró

d‡
o

w
ie

dz
y

o
U

P
P

C
zy

kl
ie

nt
ko

rz
ys

ta
‡

w
cz

e�
ni

ej
z

pr
of

es
jo

-
na

ln
ej

po
m

oc
y

pr
aw

ne
j

R
od

za
j

sp
ra

w
y

�
ró

d‡
o

w
ie

dz
y

o
U

P
P

1.
1/

20
04

/C
K

ow
al

sk
i

Ja
n

M
20

03
.1

.1
20

03
.1

.5
N

ow
ak

D
am

ia
n

20
03

.2
.2

5
ka

rn
a

cz
‡o

ne
k

ro
dz

in
y

ta
k

ka
rn

a
cz

‡o
ne

k
ro

dz
in

y

2.
2/

20
04

/P
A

da
m

sk
a

K
at

ar
zy

na
K

20
03

.1
.2

20
03

.1
.5

P
io

tr
ow

sk
a

E
w

a
20

03
.2

.0
3

cy
w

il
na

zn
aj

om
y

ni
e

cy
w

il
na

cz
‡o

ne
k

ro
dz

in
y

3.
3/

20
04

/U
P

aw
‡o

w
sk

i
W

oj
ci

ec
h

M
20

03
.1

.3
20

03
.1

.5
N

ow
ak

D
am

ia
n

20
03

.2
.1

5
ro

dz
in

na
ga

ze
ta

ni
e

ro
dz

in
na

zn
aj

om
y

4.
4/

20
04

/C
sp

ad
ko

w
a

ga
ze

ta

5.
5/

20
04

/C
pr

ac
a

ul
ot

ka
in

-
fo

rm
ac

yj
na

6.
6/

20
04

/A
po

m
oc

sp
o‡

ec
zn

a
ra

di
o

7.
7/

20
04

/P
ad

m
in

is
tr

ac
yj

na
te

le
w

iz
ja

8.
8/

20
04

/A
lo

ka
lo

w
a

In
te

rn
et

9.
9/

20
04

/C
fi

na
ns

ow
a

in
ne

�r
ód

‡o
10

.
10

/2
00

4/
K

po
m

oc
ko

bi
et

om

11
.

11
/2

00
4/

C
po

m
oc

uc
ho

d�
co

m

12
.

ni
ep

e‡
no

sp
ra

w
-

no
�æ

13
.

s‡
u¿

ba
zd

ro
w

ia

14
.

po
m

oc
or

ga
ni

za
cj

om
po

za
rz

„d
ow

ym
15

.
in

na
,j

ak
a?



Za‡„cznik 8. Lista adresowa polskich poradni
prawnych

Bia‡ystok (UwB)

Studencka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa
Uniwersytet w Bia‡ymstoku
ul. Mickiewicza 1 pok. 119; 15-213 Bia‡ystok
tel/fax.: (85) 745 71 94

Bia‡ystok (WSAP)

Ko‡o Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy
Wy¿szej Szkole Administracji Publicznej w Bia‡ymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26 pok. 1; 15-555 Bia‡ystok
tel.: (85) 732 12 93 wew. 32
e-mail: cia@wsap.bialystok.pl

Gdaæsk

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdaæski
ul. Jana Ba¿yæskiego 6; 80-309 Gdaæsk
tel.: (58) 552 99 75,
e-mail: suppug@wp.pl

Katowice

Studencka Poradnia Prawna � Ko‡o Naukowe
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet �l„ski
ul. Bankowa 14, pok. A; 40-007 Katowice
tel.: (32) 258 24 41 wew. 1422



Kraków

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloæski
al. Krasiæskiego 18; 30-101 Kraków
tel/fax. (12) 430 19 97

Lublin (KUL)

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Al. Rac‡awickie 14; 20-950 Lublin
tel./fax: (81) 44 53 752

Lublin (UMCS)

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Sk‡odowskiej w Lublinie
ul. Radziszewskiego 17 p. 3; 20-036 Lublin
tel/fax: (81) 537 58 22 w. 102
prawo.umcs.lublin.pl/instytuty/organ/usp.html

£ód�

Studencki Punkt Informacji Prawnej
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet £ódzki
ul. Narutowicza 59a pok. 25; 90-131 £ód�
tel.: (42) 635 46 32

Olsztyn

Studencka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmiæsko-Mazurski w Olsztynie
ul. 1 Maja 3; 10-900 Olsztyn
tel.: (89) 527 52 46
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Opole

Poradnia Spo‡eczno-Prawna
MiŒdzywydzia‡owy Instytut Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski
�wietlica �Iskierka�
ul. Jana Bytnara Rudego 19; 45-245 Opole
tel./fax: (77) 454 33 94, tel.: 458 00 92

Poznaæ

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodleg‡o�ci 26; 61-714 Poznaæ
tel.: (61) 829 39 10

Rzeszów

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 13; 35-068 Rzeszów
tel/fax: (17) 862 92 75

S‡ubice

Ko‡o Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Collegium Polonicum w S‡ubicach
ul. Ko�ciuszki 1/153; 69-100 S‡ubice

Szczecin

Centrum Edukacji Prawnej �Studencka Poradnia Prawna�
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciæski
ul. Narutowicza 17a pok. 02; 70-240 Szczecin
fax. (91) 444 28 59

Toruæ

Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydzia‡ Prawa i Administracji
Uniwersytet Miko‡aja Kopernika w Toruniu
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ul. J. Gagarina 11; 87-100 Toruæ
fax: (56) 611 47 50, 611 41 10

Warszawa (UW)

Klinika Prawa, Studencki O�rodek Pomocy Prawnej
Wydzia‡ Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie�cie 26/28, 00-927 Warszawa
tel./fax: (22) 552 43 18, tel.: 552 08 11
www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Warszawa (WSPiZ im. Leona Ko�miæskiego)

Studencka Poradnia Prawna
Wy¿sza Szko‡a PrzedsiŒbiorczo�ci i Zarz„dzania im. Leona Ko�miæskiego,
Kolegium Prawa
ul. Jagielloæska 59 pok. A-23; 03-301 Warszawa
tel. (22) 519 22 28

Wroc‡aw

Ko‡o Naukowe �Uniwersytecka Poradnia Prawna�
Wydzia‡ Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wroc‡awski
ul. WiŒzienna 10/12, p. 110 c; 50-138 Wroc‡aw

Fundacja Academia Iuris
Biuro Fundacji:

ul. Hozjusza 2,
01-565 Warszawa,
tel. (22) 839 32 08
www.academiaiuris.pl

Miejsca udzielania porad:
Warszawa

1. Centrum Us‡ug Opiekuæczo-Socjalnych �O�rodek Nowolipie�, ul. Nowoli-
pie 25B

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Stanis‡awa Kostki, ul. Hozjusza 2
3. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82
4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Kazimierza, ul. Che‡mska 21a
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5. Fundacja �wiat na Tak, Al. Szucha 27
6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Jakuba, ul. Grójecka 38
7. O�rodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1
8. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia �w. Paw‡a Aposto‡a, ul. Ko-

bielska 10
9. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. B‡ogos‡awionego W‡adys‡awa z Gielnio-

wa, ul. Przy Ba¿antarni 2
10. Polski Zwi„zek Niewidomych, OkrŒg Mazowiecki, ul. Jasna 22
11. O�rodek Pomocy Spo‡ecznej, ul. Dembiæskiego 3

Piaseczno

1. Gminny punkt konsultacyjny, Plac Pi‡sudskiego 10

Kraków

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. �w. Anny, ul. �w. Anny 11

Lublin

1. Centrum Duszpasterstwa M‡odzie¿y przy ko�ciele Ducha �wiŒtego, ul. Kra-
kowskie Przedmie�cie 1
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