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PROBLEMY EWALUACJI PORADNICTWA PRAWNEGO
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Streszczenie

Artykuł jest oparty na obszernych badaniach przeprowadzonych przez Instytut
Spraw Publicznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych me-
chanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego (PPiO) w Polsce”
finansowanego z PO KL EFS z moim skromnym udziałem jako redaktora raportu
końcowego. Prezentowany problem wykracza jednak poza ramy opublikowanego już
raportu i dotyczy problemów ewaluacji tej formy oddziaływania społecznego. Nie ule-
ga wątpliwości, że uwikłanie w problemy prawne jest silnym czynnikiem generującym
wykluczenie społeczne. Perspektywa stworzenia kompleksowego systemu poradnictwa
zmienia rolę samego poradnictwa, przesuwając je (częściowo) z obszaru obywatelskiej
aktywności typu non-profit do obszaru odpowiedzialności państwa. Mimo oczywistych
korzyści (środki na działalność dla biur poradnictwa) rodzi to jednak ryzyko instrumen-
talizacji tej formy działalności i rozkładu pewnych zasobów kapitału społecznego, który
rozwinął się dzięki niej.
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Issues of the evaluation of legal and civil advice in Poland
Abstract

The paper is based on a host of studies conducted by the Institute of Public
Affairs within the framework of the project labelled: ‘Preparation of comprehensive
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and sustainable mechanisms to support legal and civil advice in Poland”, co-financed
by the ESF Human Capital Operational Program, with our modest contribution as the
editor of the final report. However, the theme in question goes beyond the scope of
the report itself, and as such relates to the issue of the evaluation of that kind of social
support. There is no doubt that entanglement in law-related difficulties is a strong social
marginalization factor. The prospective establishment of a comprehensive advisory
system changes the role of advice as such, shifting it (partly) from the area of non-profit
civil activities to the area of State responsibility. Despite some obvious benefits (support
for advisory offices), such change bears the risk of its instrumentalization and may lead
to the decomposition of some resources in the social capital built through this activity.

Key words: evaluation, legal and civil advice, social capital

Wprowadzenie

Problematyka badań ewaluacyjnych wokół działań społecznych
doczekała się już pewnej liczby opracowań i nie ma potrzeby ich tutaj
streszczać. Pozornie wydaje się, że ewaluacja tej formy wsparcia, jaką
jest poradnictwo prawne i obywatelskie, czyli realizowanej w okre-
ślonym miejscu i czasie wobec określonej osoby (osób), nie powinna
rodzić trudności metodologicznych. Tymczasem zagadnienie jest bar-
dziej złożone niż mogłoby się wydawać. Przypomnijmy dla porządku,
że ewaluacja, zgodnie z definicją instytucji publicznej zlecającej bodaj
największe z badań ewaluacyjnych w Polsce — Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, to ocena wartości programu lub projektu
na podstawie określonych kryteriów (PARP 2014). Ernest R. House
zwraca uwagę, że ewaluacja zawsze zawiera jakiś sąd wartościujący
i tym różni się od badań akademickich. Zawsze też zawiera porów-
nanie jakichś stanów lub stanu rzeczywistego z określonym stanem
pożądanym. To prowadzi zazwyczaj do obrania zestawu kryteriów,
którymi należy kierować się przy ewaluacji określonego działania czy
projektu (House 1997b: 17–20). Wśród kryteriów ewaluacyjnych wska-
zuje się najczęściej: skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność,
trwałość (PARP 2014). Moim zdaniem, problematyka ewaluacji wyka-
zuje liczne podobieństwa do koncepcji socjotechniki Adama Podgó-
reckiego (Podgórecki 1962; Kwaśniewski 2002: 84–86). Podstawowa
różnica polega bodajże na tym, iż obiektem analizy socjotechnicznej
jest zazwyczaj jakaś grupa społeczna dotknięta pewnym problemem
(czyli obiekt oddziaływania), podczas gdy w badaniach ewaluacyjnych
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obiektem dociekań jest uprzednio opracowany plan działania (czyli in-
strument oddziaływania). Poza tym jednak Podgórecki dużo miejsca
poświęca ocenianiu rezultatów postępowania celowościowego (Pod-
górecki 1962: 36–138).

Każdorazowo, gdy obiektem ewaluacji staje się jakiś nowy pro-
gram, projekt lub interwencja, należy dokonać konceptualizacji po-
stępowania ewaluacyjnego. Nie inaczej jest w odniesieniu do porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego, które w najbliższej przyszłości ma
stać się obszarem zintensyfikowanej interwencji, a przynajmniej troski
państwa.

Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce

Najogólniej rzecz ujmując poradnictwo prawne i obywatelskie
(określane technicznym akronimem PPiO) to udzielanie osobom po-
trzebującym informacji i porady w zakresie rozwiązywania ich pro-
blemów związanych z prawem, przeważnie bezpłatnie. Wydaje się, że
narastająca złożoność regulacji prawnych z jednej strony, a z drugiej
pogłębiające się rozwarstwienie powodują, że takie wsparcie jest nie-
zbędne dla tych osób, które nie mogą skorzystać z odpłatnej pomocy
adwokata czy radcy prawnego. Funkcjonujące już obecnie PPiO po-
zwala wielu ludziom (nie tylko „zagrożonym wykluczeniem”) odnaleźć
się w gąszczu przepisów prawnych i rozwiązywać problemy coraz czę-
ściej powstające w relacjach z innymi współobywatelami, obszarem
rynku produktów i usług, a także licznymi instytucjami administra-
cji publicznej wszystkich szczebli. Poradnictwo prawne i obywatel-
skie może być istotnym instrumentem przeciwdziałającym wyklucze-
niu społecznemu i umożliwiającym powrót do życia społecznego tych
osób, które znalazły się na jego obrzeżach. Powinno być też postrzega-
ne jako forma zwiększania spójności społeczeństwa, choćby poprzez
edukację prawną (Dudkiewicz, Schimanek, Waszak 2013: 25).

Podstawą dla poniższych rozważań są badania zrealizowane w ra-
mach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechani-
zmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4. „Rozwój potencjału
trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie systemowe trzecie-
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go sektora”. Finansowany jest on ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, a jego liderem jest Departament Pożytku Publicz-
nego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami Mini-
sterstwa w realizacji Projektu są: Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Instytut Spraw Publicz-
nych oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. Wyniki badań zostały
opublikowane pod tytułem Poradnictwo prawne i obywatelskie: stan
obecny i wizje przyszłości, pod redakcją Arkadiusza Peiserta, Tomasza
Schimanka, Marcina Waszaka i Agaty Winiarskiej, nakładem Wydaw-
nictwa Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie w 2013 r., które
obszernie cytujemy i które będziemy nazywać dalej Raportem. Na
badanie składa się też kilka raportów cząstkowych, które poprzedzi-
ły wyżej wymieniona publikację, stanowiąc dla niej główny materiał
źródłowy.

Celem głównym tego Projektu było wypracowanie kierunków i za-
sad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce. Cel ten miałby być w założeniu
zrealizowany, po pierwsze, poprzez pozyskanie kompleksowej wiedzy
na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, a także za
granicą (poprzez szeroko zakrojone badanie). Po drugie, poprzez wy-
pracowanie modelowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sys-
temu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmujących zasady
działania, współdziałania, finansowania, oceny i samooceny. Po trze-
cie wreszcie, poprzez upowszechnienie wiedzy na temat możliwości
i zakresu korzystania z bezpłatnych porad prawnych wśród przedsta-
wicieli administracji rządowej i samorządowej, potencjalnych źródeł
finansowania poradnictwa, personelu organizacji poradniczych oraz
obywateli.

Dla uzyskania pełnego obrazu stanu poradnictwa postanowiono
badaniami objąć trzy podstawowe grupy — istotnych aktorów, którzy
faktycznie lub potencjalnie są związani ze sposobem funkcjonowa-
nia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Pierwsza część
badania obejmowała przedstawicieli podmiotów świadczących porad-
nictwo prawne i obywatelskie z każdego sektora (publicznego, bizne-
sowego, pozarządowego). Zrealizowano 450 wywiadów, w tym 359 —
z przedstawicielami podmiotów niepublicznych.

Drugą grupę respondentów stanowili indywidualni klienci porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego (próba 201 osób), a także przeciętni
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Tabela 1. Podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce

Instytucja
Liczba

jednostek
w bazie

Liczba
jednostek
w badaniu
ilosciowym

Jednostki pomocy społecznej — ośrodki pomocy społecznej 2531 256
Biura poselskie i senatorskie 554 64
Organizacje pozarządowe, społeczne 330 33
Jednostki pomocy społecznej — powiatowe centra pomocy

rodzinie 315 32
Związki zawodowe 112 17
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 43 16
Jednostki Państwowej Inspekcji Pracy 61 12
Rzecznicy praw konsumentów 372 11
Biura Federacji Konsumentów 44 3
Studenckie poradnie prawne 25 2
Biura porad obywatelskich 30 4

RAZEM 4417 450

Źródło: Pańków, Peisert, Zimolzak (2013: 61).

obywatele — potencjalni odbiorcy takiego poradnictwa w przyszłości
(próba 1050 osób).

Trzecią grupę badanych podmiotów stanowili tzw. wspierający —
podmioty z otoczenia systemu poradnictwa, ze wszystkich sektorów,
które w różny sposób (nie tylko finansowy) wspierają usługodawców
w świadczeniu przez nich poradnictwa prawnego i obywatelskiego lub
mają inny (zazwyczaj pozytywny) wpływ na uwarunkowania ich działal-
ności. Były to 22 podmioty publiczne i 66 podmiotów niepublicznych.

Nie jest naszym celem w tym artykule przedstawienie systema-
tycznych wyników wyżej wskazanego badania. Odnieść się chcemy
jedynie do tych wniosków, które mają znaczenie dla celu tekstu —
perspektywy ewaluacji poradnictwa. Jedno z ważnych pytań dotyczyło
tego, jaka jest jakość i skuteczność świadczonych usług poradniczych?
Na tak postawione pytanie nie sposób udzielić syntetycznej odpowie-
dzi, wyrażonej wyłącznie w kategoriach ilościowych. Prosty współczyn-
nik, jakim jest „załatwienie sprawy” zawodzi ze względu na swoją nie-
jasność. Czymże bowiem jest „załatwienie sprawy”? Uzyskaniem spra-
wiedliwości w sądzie, czy może uchronienie się przed postępowaniem
sądowym? Innymi słowy, poza uzyskaniem korzystnego rozstrzygnię-
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cia prawnego, istnieje szereg innych rezultatów takiej porady, wykra-
czających poza rezultaty bezpośrednie. W wywiadach przedstawiciele
publicznych instytucji wspierających poradnictwo zwracali uwagę, że
ich zdaniem prowadzenie poradnictwa przez organizacje pozarządo-
we działa na korzyść rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wpływ ten wyrażać się może także poprzez pewien rodzaj pro-
filaktyki społecznej. Na ocenę systemu poradnictwa powinien mieć
wpływ także ocena, czy osoby korzystające z pomocy częściej niż nie-
korzystający przejawiają postawy krytycznego legalizmu, zaś rzadziej
oportunistyczne (Wronkowska 2000b: 130–131), a precyzyjniej — czy
postawy korzystających z porad zmierzają w pożądanym kierunku —
krytycznego legalizmu, zaś osłabieniu ulegają postawy oportunizmu,
konformizmu czy „ślepego” legalizmu. Innym pytaniem, jakie można
by uznać za kryterium oceny poradnictwa, jest jego działanie w kie-
runku polepszenia prawa. Należałoby pytać, czy system bezpłatnej
pomocy prawnej przyczynia się do wzmacniania zaufania do prawa
i wzrostu bezpieczeństwa prawnego (Wronkowska 2000a: 108).

Poradnictwo winno być również postrzegane jako jeden z in-
strumentów bądź działań inkluzyjnych, wzmacniających spójność spo-
łeczeństwa. Innymi słowy, przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu,
o którym dość obszernie piszą autorzy publikacji Prawo i wyklucze-
nie pod redakcją Anny Turskiej (2010) i dlatego nie będziemy się tu
nim zajmować. Bardzo trudno skategoryzować bardziej ogólnie kate-
gorię „wykluczonych prawnie” czy osób takich wykluczeniem zagro-
żonych. Badani usługodawcy zaliczają do nich następujące kategorie
osób (Pańków, Peisert, Zimolzak 2013: 80–82):

1. rolnicy,
2. bezrobotni,
3. drobni, niefortunni przedsiębiorcy,
4. emeryci i renciści,
5. dłużnicy,
6. osoby korzystające z pomocy społecznej,
7. osoby ubogie,
8. osoby opuszczające zakład karny i osoby przebywające w zakła-

dzie karnym,
9. kobiety powyżej 40 lat, matki.

Powyższa lista nie jest ani rozłączna, ani wyczerpująca. Obraz
usługobiorców, przedstawiony przez usługodawców jest niejednorod-
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ny, ze względu na zróżnicowaną specjalizację samych biur, a stąd su-
biektywną ocenę usługodawców. Co interesujące, statystyczny obraz
osób korzystających z poradnictwa prawnego i obywatelskiego sytuuje
ich powyżej statystycznego obrazu przeciętnego Polaka. Tym samym
obraz beneficjenta jako przedstawiciela grupy „defaworyzowanej” na-
leży przyjmować z licznymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, wygląda na
to, że część osób korzystających z poradnictwa można nazwać „ary-
stokracją” zagrożonych wykluczeniem prawnym. Tym samym ich sta-
tystyczny obraz dalece nie pokrywa się z hipotetycznym i nieznanym
nam obrazem grupy „wykluczonych prawnie”. Z drugiej strony, dość
wyraźnie na tle korzystających wyodrębnia się grupa z dolnych par-
tii struktury społecznej, niezdolne do samodzielnego (efektywnego)
funkcjonowania w społeczeństwie, nie mającymi wyboru, dla których
skorzystanie z porady prawnej jest „ostatnią deską ratunku”. Stanisław
Burdziej, realizujący na potrzeby Raportu badanie beneficjentów po-
radnictwa, wprost wyróżnia dwie grupy: świadomych klientów („ary-
stokracja” poradnictwa) i nieśmiałych klientów (wykluczeni prawnie)
(Burdziej, Dudkiewicz 2013: 17–19). Nie widać prawdopodobnie naj-
większej grupy pośredniej: tych, którym pomoc jest potrzebna, ale
potrafią sobie radzić pozaprawnymi środkami, nie oczekując pomocy
od państwa (społeczeństwa), ale tym podważają prawomocność syste-
mu prawnego.

Wyniki badań jakościowych i ilościowych potwierdzają natomiast
przewagę kobiet jako beneficjentów poradnictwa. Stanowią one 72%
korzystających z poradnictwa (Burdziej, Dudkiewicz 2013: 21). Moż-
na zatem domniemywać, że poradnictwo jest instrumentem wspiera-
nia pozycji kobiet względem mężczyzn (lub szerzej — wyrównywania
szans).

Wyniki badań — kwestie szczegółowe

Jak już wspomniano, naszym celem nie jest systematyczna anali-
za skądinąd cennego materiału badawczego, lecz zwrócenie uwagi na
kilka kwestii mających znaczenie dla ewaluacji poradnictwa i związa-
nej z nią ewidencji i kontroli. Niektóre z nich wpisują się w opisywaną
już przez Roberta Mertona kategorię nieoczekiwanych konsekwen-
cji (Merton 1936). Kwestią problematyczną jest łączenie w jednej
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kategorii porady prawnej i obywatelskiej. W raporcie jest ono de-
finiowane łącznie poprzez wskazanie jego cech charakterystycznych
(Dudkiewicz, Schimanek, Waszak 2013: 36). Tymczasem nie jest oczy-
wiste, w jakim sensie możemy mówić o poradnictwie obywatelskim.
Czy chodzi tu o sam fakt świadczenia obywatelom poradnictwa przez
obywateli? Czy chodzi o specyficzną, obywatelską motywację usługo-
dawców? Czy chodzi wreszcie o rodzaj działań, które są przedmiotem
porady i które wpisują się w obszar obywatelskiego nieposłuszeństwa
lub obywatelskiej samoorganizacji w celu wywarcia jakiegoś efektu,
np. zmobilizowanie do wspólnego działania mieszkańców określone-
go osiedla. Na tym tle poradnictwo prawne może okazać się mało
związane z jakkolwiek rozumianymi wartościami obywatelskimi. Mo-
że się nawet zdarzyć, że poradnictwo prawne będzie traktowane przez
beneficjentów jako zasób konkurencyjny (np. w sporze małżeńskim)
pozwalający na uzyskanie przewagi nad drugą stroną sporu. Wówczas
porada zwiększa wiedzę o posiadanych uprawnieniach, ale raczej nie
zwiększa postaw obywatelskich czy postawy krytycznego legalizmu.
Nie jest więc także oczywiste, czy poradnictwo będzie zawsze służyło
podnoszeniu świadomości prawnej i autorytetu państwa i prawa.

Problem ten wyda się bardziej jasny, gdy zdamy sobie sprawę, że
przez grupę uboższych beneficjentów biura poradnictwa traktowane
są jako „ściana płaczu”: na pewno jest to pomoc dla tych, których nie
stać na taką pomoc, a którzy sami sobie nie poradzą (Pańków, Peisert,
Zimolzak 2013: 80). W innym miejscu usługodawca stwierdza, że są to
klienci: …skrzywdzeni w sposób niezwykły zupełnie i każde kolejne orze-
czenie pogłębia ich dramatyczną sytuację… (Pańków, Peisert, Zimolzak
2013: 81). Wiele osób pojawia się w konsekwencji lekkomyślnie zacią-
ganych pożyczek. Jak stwierdzają usługodawcy, wiele osób przychodzi
po poradę, gdy już bardzo niewiele można zrobić w ich sprawie —
uciekają od problemu, dopóki problem nie urośnie do wielkich roz-
miarów. Trudno w tej sytuacji oczekiwać, że poradnictwo wzmocni
autorytet prawa czy postawy legalistyczne — raczej zwiększać może
poczucie krzywdy i wykluczenia. Innymi słowy — porady prawne przez
niezamożnych często traktowane są jak koło ratunkowe a nie wiosło
(którym można się odpychać).

Zagadnieniem o szczególnym znaczeniu dla badań ewaluacyj-
nych jest definicja samej porady. Jak wskazują cytowane badania —
„porada poradzie nierówna” — są to bardzo często bardzo odmienne
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rodzaje działań. Badanie usługodawcy wymieniają następujące dzia-
łania, określane jako porada (Pańków, Peisert, Zimolzak 2013: 74):

— informacja o przysługujących prawach,
— kierowanie do specjalistycznej pomocy prawnej i innej,
— pomoc w wypełnianiu dokumentów,
— sprawdzenie poprawności sporządzonych dokumentów,
— przekazanie wzorów dokumentów,
— przygotowanie pism procesowych,
— pośredniczenie w kontaktach z urzędami,
— reprezentacja procesowa,
— inne.

Poradnictwo pełnie wiele funkcji, wykraczających poza prosty
wskaźnik zerojedynkowy: rozwiązał/nie rozwiązał swój problem. An-
drzej Kojder stwierdza, że „maksymalistyczne założenie, że poradnic-
two ma na celu „rozwiązanie konkretnego problemu prawnego’ jest
mało realistyczne. Do rozwiązania problemów prawnych są powołane
konkretne organy państwowe. […] W poradnictwie prawnym i oby-
watelskim chodzi więc przede wszystkim o ułatwienie, przyczynienie
się [podkreślenie A. K.] do rozwiązania konkretnego problemu, a tyl-
ko w niektórych, zapewne bardzo nielicznych sytuacjach — o jego
ostateczne rozwiązanie” (Kojder 2013: 269). Poza tym rezultaty dzia-
łań poradniczych mogą być zróżnicowane. Po pierwsze — w sensie
socjologicznym — samo skorzystanie jest już efektem, gdyż jest po-
twierdzeniem rzeczywistego funkcjonowania prawa w społeczeństwie.
Po drugie, bardzo ważną konsekwencją jest korzyść psychologiczna.
Czasami towarzyszy jej trauma (zetknięcia się z prawdą o własnej,
niełatwej pozycji prawnej), ale z drugiej strony towarzyszyć jej może
uzyskanie poczucia sprawczości.

W warstwie obiektywnej korzyścią jest po prostu uzyskiwana in-
formacja. Korzyścią z punktu widzenia interesu publicznego może
być zmiana postawy w kierunku krytycznego legalizmu. Może to tak-
że doprowadzić do zmniejszania się liczby sporów sądowych, które
wytaczane są lekkomyślnie, bez należytego rozpoznania sprawy.

Kolejną okolicznością, utrudniającą ewaluację poradnictwa, jest
fakt, iż instytucje świadczą porady często w pakiecie z innymi działa-
niami, szczególnie jeśli są to środki unijne, gdzie często podstawowym
działaniem jest szkolenie (np. prowadzone przez NGO) lub świad-
czenie pomocy społecznej (np. prowadzone przez OPS). Instytucje
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publiczne skupiają się bardziej na bezpośrednim wspieraniu klientów,
oferują im pomoc finansową, wsparcie rzeczowe, możliwość skorzysta-
nia z porady psychologa (co jest związane z definicją próby badawczej:
instytucjami publicznymi były w dużej mierze ośrodki pomocy społecz-
nej), instytucje niepubliczne w większym stopniu podejmują działania
edukacyjne oraz informacyjne. Porady czasem towarzyszą innym dzia-
łaniom w sposób, jakiego nie da się czasem do celów administracyjnych
oddzielić. Podmioty publiczne określały swoją główną działalność ja-
ko pomoc socjalną (46%), pomoc mieszkańcom (19%), działalność
poselską (11%) czy wsparcie finansowe (7%). Instytucje niepubliczne
wskazywały, że ich głównym celem jest „wszelka pomoc” (39%) oraz
edukacja (26%). Udzielanie porad prawnych i obywatelskich jako cel
główny wskazywało jedynie 2% instytucji publicznych i 9% niepublicz-
nych (Makowski et al. 2013: 35). Porada prawna często towarzyszy
takim działaniom jak pomoc terapeutyczna, szkolenia i doradztwo za-
wodowe, świadczenie usług opiekuńczych, wsparcie socjalne i szereg
innych. Porada prawna towarzyszy nawet tzw. interwencji kryzysowej.

Ewaluacja działań poradniczych, kontrola, ewidencja

W oparciu o wyniki badań opisane w Raporcie można powiedzieć,
że albo spraw będących przedmiotem doradztwa albo nie ewidencjo-
nuje się w żaden specjalny sposób (co najwyżej dla celów sprawoz-
dawczych, gdy instytucja publiczna czy organizacja musi przedstawić
zakres swojej działalności), albo (druga występująca najczęściej sy-
tuacja) robi się to w sposób najprostszy z możliwych. Prowadzi się
ręczne kartoteki zawierające główne informacje o sprawach i klien-
tach. Coraz częściej mają one formę elektronicznych baz tworzonych
jednak w oparciu o oprogramowanie biurowe (najczęściej arkusze MS
Excel).

Z opisów przedstawianych przez osoby świadczące poradnictwo
moglibyśmy sporadycznie wskazać istnienie spójnego systemu ewiden-
cji poradnictwa. Brak praktyki ewidencjonowania spraw nie pozwala
na systematyczną ocenę własnej pracy instytucji poradniczych. Zapew-
ne jednak owe niedostatki w zakresie prowadzenia ewidencji biorą się
stąd, że w przypadku zarówno publicznych, jak i niepublicznych po-
radnictwo nie stanowi zwykle wyraźnie wyodrębnionego obszaru dzia-
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Rys. 1. Czy sprawdzają Państwo w jakikolwiek sposób jakość świadczonych
usług poradniczych?

0 20 40 60 80 100

ogółem (n = 450)

38% 54% 8%

niepubliczne…

60% 31% 9%

publiczne…

35% 58% 7%

tak nie nie wiem

Źródło: Makowski et al. (2013: 87) (tam też nota metodologiczna).

łalności. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy wymuszać i w jakim
zakresie standardy ewidencji, budując model poradnictwa?

Jak wynika z powyższego rysunku, 54% ogółu instytucji nie spraw-
dza w ogóle jakości świadczonych usług, częściej nie robią tego insty-
tucje niepubliczne (61%) niż publiczne (35%). Analiza sprawdzania
jakości usług poradnictwa względem wielkości miejscowości wykaza-
ła, że praktyki służące ocenie jakości porad są bardziej popularne
w większych miejscowościach — powyżej 50 tys. mieszkańców.

Na pytania o sposoby sprawdzania jakości swoich usług najczę-
ściej padały odpowiedzi: za pomocą ankiety, rozmowy, zadowolenia
klientów, którzy skorzystali i polecili usługi danego podmiotu innym
osobom. Tylko 27% instytucji prowadzi ocenę osób pracujących z be-
neficjentami (ew. wolontariuszy) w oparciu o system oceny, kolej-
ne 20% prowadzi ocenę pomimo braku formalnego systemu oceny.
Przedstawiciele kolejnych 7% przyznawali, choć system oceny pra-
cowników istnieje, to nie jest stosowany. 43% przyznawało, że ocena
nie jest prowadzona i nie ma procedury oceny. Instytucje niepublicz-
ne nieco częściej (54%) prowadzą jakąkolwiek ocenę osób obsługu-
jących beneficjentów niż publiczne (46%) (Pańków, Peisert, Zimol-
zak 2013: 96).

Sposób, w jako dokonuje się oceny, został przez badacza opisany
następująco:
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Wszyscy pracownicy, którzy pracują z klientami są objęci super-wizją. Su-
perwizorka systematycznie kontroluje świadczoną przez nich pomoc. Drugim
sposobem kontrolowania jakości świadczonych usług, jest sprawdzanie przez
zleceniodawców, jak są one wykonane. Kierownik Pogotowia corocznie prze-
prowadza rozmowę ewaluacyjną z każdym pracownikiem. Wcześniej wypełnia
on przygotowany formularz, „który sprawdza, co człowiek robił, czy sam jest
z tego zadowolony, co chciałby jeszcze robić”. Dodatkowo, co pewien czas,
kierownik przegląda prowadzona dokumentacje, sprawdzając czy wsparcie
klientów jest prowadzone prawidłowo oraz czy jest to właściwie zapisywane
(Makowski et al. 2013: 93).

Przeważnie jednak są to tylko procedury istniejące na papierze.
Z odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy w podmiotach, które
reprezentują kontroluje się pracę doradców, wynika, że kontrola jest
sporadyczna i uznawana za niepotrzebną. Poniżej cytujemy wypowie-
dzi przedstawicieli biur odpowiednio: związku zawodowego, MOPS,
GOPS i organizacji pozarządowej:

Ta kontrola to już jest na poziomie okręgów, więc prezesi okręgów mo-
nitorują w ten sposób jakość… Oni nie są specjalistami, więc nie sprawdzą
jakości udzielnej pomocy, ale dostają informację zwrotną od tych członków.
Więc, w przypadku kiedy jest, byłoby dużo negatywnych sygnałów o pomocy
udzielanej, no to wtedy są kwestie zmiany osób, tak, które to świadczą. Ale to
z reguły… nie, nie zdarza się. To już, po tylu latach, już raczej te osoby są tak
dobrane, że ta pomoc jest na odpowiednim poziomie. (ZZ 6)

No, na pewno przez audyt wewnętrzny, który u nas funkcjonuje i który
sprawdza w jakiś sposób, natomiast no trudno sprawdzać radców prawnych
z kolosalnym stażem co oni robią, no. Chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego,
że jest to na tyle odpowiedzialny zawód, że nikt nie będzie pisał bzdur. (IP 7)

To znaczy, wie Pan, w sumie nie, dlatego, że no to jest fachowiec i trudno
go kontrolować. Ta osoba jest u nas, więc jeśli chodzi o godziny to my wiemy
[…] największą kontrolą jest to, że sprawy są wygrywane, tak? Że, że działania
tego prawnika idą w dobrym kierunku, że ludzie są zadowoleni i że przekazują.
(IP 2)

Oni się sami monitorują, my ich nie sprawdzamy, wiadomo, że na apli-
kacji są w większości ludzie młodzi albo żyją prowadząc własne kancelarie
(NGO 6) (Makowski et al. 2013: 93).

Jedynie co drugie biuro poradnictwa monitoruje dalszy przebieg
sprawy po przekazanej poradzie. Dwie trzecie ogółu instytucji nie
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sprawdza, w jakim stopniu udzielona porada przyczyniła się do rozwią-
zania problemu danego beneficjenta. Ci, którzy sprawdzają, robią to
najczęściej poprzez rozmowy z beneficjentami, monitorowanie spra-
wy (telefonicznie, pocztowe, e-mail), kontrolę/wizytę lub za pomocą
ankiety.

Rys. 2. Czy monitorują (śledzą) Państwo dalszy przebieg sprawy osoby,
która zgłosiła się do Państwa po poradę/informację?
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ogółem (n = 115)

48% 40% 12%

niepubliczne (n = 15)

8% 74% 18%

publiczne (n = 97)

55% 35% 10%

tak nie inne

Źródło: Makowski et al. (2013: 88) (tam też nota metodologiczna).

Ewaluacja skuteczności działań własnych biur poradnictwa jest
bardzo rzadka — jedynie 11% ogółu instytucji bada zadowolenie swo-
ich klientów z udzielonych porad, przy czym częściej robią to instytucje
niepubliczne. Jeśli taka ewaluacja jest prowadzona, to zwykle ma ona
nieformalny charakter, tj. w formie rozmów z beneficjentami.

W mniejszościowej grupie badanych przypadków wskazywano
jednak na bardziej złożone formy kontroli poradnictwa świadczonego
przez organizacje i instytucje świadczące poradnictwo. Poniżej wypo-
wiedzi przedstawiciela organizacji pozarządowej i instytucji publicz-
nej:

My kontrolujemy wybiórczo, nie jesteśmy prawnikami, więc my kon-
trolujemy pod kątem zrozumiałości porad. […] Czyli czytamy, czy to co jest
napisane jest w miarę zrozumiałe dla kogoś przeciętnego, z tym jest też duży
problem. Merytorycznie oni sobie mogą posprawdzać, ale jak napiszą potem
tego nikt nie rozumie (NGO 1).
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Rys. 3. Czy sprawdzają Państwo, na ile udzielona porada/informacja przyczyniła się
do rozwiązania problemu osoby?
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publiczne (n = 390)
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Źródło: Makowski et al. (2013: 89) (tam też nota metodologiczna).

Rys. 4. Czy badają Państwo zadowolenie beneficjenta z udzielonych porad?
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Źródło: Makowski et al. (2013: 89) (tam też nota metodologiczna).

Czyli to są nasi przełożeni z centrali sprawdzają naszą wiedzę. Przy-
chodzą do nas, sprawdzają wszystko, czy jesteśmy sympatyczni, jak udzielamy
informacji, czy zgodnie z tymi procedurami, na których powinniśmy pracować.
Oczywiście w tych procedurach też jest ujęty strój i tak dalej. Mamy te testy
sprawdzające wiedzę, to się odbywa w ten sposób, że dostajemy informację
z centrali, na przykład na klika dni wcześniej, że o tej godzinie rozpocznie
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się test, mamy podać nazwiska osób, one dostają specjalne loginy i wszyscy
w całej Polsce mają ograniczony czas, logują się i widzą pytania dopiero wtedy
i mamy na przykład tam 12 minut na ileś tam pytań i musimy zdążyć (IP 16)
(Makowski et al. 2013: 94).

Większość instytucji poradnictwa nie prowadzi jednak ani syste-
matycznej ewidencji, ani systematycznej kontroli osób świadczących
poradnictwo. Trudno się zatem dziwić, że również ewaluacja działal-
ności poradniczej jest raczej rzadką praktyką.

Ewaluacja, czyli próba ustalenia na ile działania poradnicze przy-
czyniają się ogólnie do poprawy sytuacji beneficjentów, wymaga pew-
nych nakładów pracy i pieniędzy. Większość instytucji nie ma na to
wyodrębnionych środków. Drugi powód (zwłaszcza w przypadku pod-
miotów publicznych) jest taki, że nie istnieją żadne wymogi prawne
obligujące do takiej oceny. Nie wspominając już na przykład o prakty-
ce śledzenia losów beneficjentów — próbie ustalenia na ile otrzymana
pomoc rzeczywiście im się przydała; czy ich problem został rozwiązany;
czy i dlaczego poszukiwali informacji lub porady w innych miejscach
etc. Stąd też, w odpowiedzi na pytanie o to, czy efektywność porad-
nictwa jest w jakikolwiek sposób oceniana, najczęściej spotkamy się
z takimi opiniami:

Nie mamy czegoś takiego, nie wiemy dokładnie jak zobligować klienta do
tego, żeby przyszli i powiedzieli co się w ich sprawie stało. Jeżeli nie wracają,
to… najczęściej nie wracają do nas klienci, i nie wiemy, czy sprawa zakoń-
czyła się sukcesem, czy nie. Myślimy, że skoro nie wracają, to zakończyła się
pozytywnie, a klient jest zadowolony. Mamy nadzieję, że klienci nie wracają,
dlatego, że są zadowoleni i nie potrzebują nowej porady. Ale niestety to jest
ten problem, że nie śledzimy losów swoich klientów, i że nie wpadliśmy na
sposób w jaki to robić (SPP 1) (Makowski et al. 2013: 96).

Rzadkością są spójne systemy ewidencji spraw i beneficjentów.
W efekcie organizacje nie posiadają podstawowych danych, które po-
zwalałyby im samym ocenić efekty swojej działalności. Systematycz-
na kontrola jakości pracy osób świadczących porady również jest ra-
czej wyjątkiem niż regułą. Podobnie działania ewaluacyjne. Podmioty
nie badają losów swoich klientów i nie próbują określić efektywności
świadczonych przez siebie usług.

To oczywiście może odbijać się negatywnie na jakości poradnic-
twa, choć wcale nie musi. Przede wszystkim jest to kolejny dowód na to,
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że trudno mówić o tym, że istnieje jakiś system poradnictwa w Polsce.
Raczej mamy do czynienia z kolekcją mniej lub bardziej zorganizo-
wanych działań różnych podmiotów, które stosują się do odmiennych
standardów.

Jaka ewaluacja dla poradnictwa?

Badania ewaluacyjne są wielo-paradygmatyczną dziedziną badań.
W dotychczasowych ewaluacjach funduszy strukturalnych w Polsce do-
minują podejścia klasyczne, które kładą główny nacisk na wyniki ba-
dań ilościowych. Ernest R. House określa te podejścia mianem analizy
systemowej oraz podejściem „zoperacjonalizowanych zadań” (1997a:
97). Pierwsze z tych podejść służy odpowiedzi na pytanie, czy program
zmierza we właściwym kierunku i czy realizowane są jego założenia.
Koncentruje się głównie wokół efektywności i skuteczności. Można
powiedzieć, że podejście to związane jest z orientacją inżynieryjną wo-
bec spraw społecznych (Kwaśniewski 2002: 81–83). Stosowanie takiej
ewaluacji wobec poradnictwa prawnego rodzi ryzyko przekształcania
się porad w taką formę, jaka będzie najbardziej ocenialna i jaka będzie
pozwalać na uzyskiwanie wysokich ocen. W takich sytuacjach kryte-
rium efektywności (technicznej) zaczyna dominować. Już Peter Blau
w 1955 r. opisywał pouczające przykłady konsekwencji nadmiernego
wiązania oceny interwencji z wydajnością. Gdy liczba przeprowadzo-
nych rozmów z klientami była jedyną miarą pracy pracowników agencji
pośrednictwa, wówczas pracownicy dążyli do maksymalizacji odbywa-
nych rozmów, zaniedbując przy tym bardzo ważne zadanie, jakim było
wyszukiwanie ofert pracy dla klientów (Majone 2004: 256–257). Ana-
logiczne zagrożenie dotyczy ewaluacji poradnictwa. W jednym z bada-
nych biur istniała np. ankieta ewaluacyjna dotycząca oceny pewnego
programu XXX, którą mógł wypełniać każdy klient. Składała się ona
z następujących elementów:

1. źródło informacji o biurze porad,
2. ocenę przydatności i adekwatności otrzymanych informacji,
3. ocenę uprzejmości doradcy,
4. ocenę atmosfery panującej podczas udzielania pomocy,
5. gotowość polecenia biura innym osobom,
6. deklarację chęci ponownego skorzystania z biura,
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7. co zmieniłby w biurze (techniczne funkcjonowanie, tzn. lokalizacja
punktu, godziny dyżurów, częstotliwości dyżurów, itp.) (Makowski et
al. 2013: 95).

Ograniczenie ewaluacji poradnictwa do takich wskaźników, może
w ostateczności utrudnić osiąganie jego głównych celów. W rezulta-
cie biura poradnictwa wycofają się z trudnych spraw lub z pomocy
„trudnym klientom”.

Inne podejście reprezentowane przez House’a, podejście „zo-
peracjonalizowanych zadań” za punkty wyjścia przyjmuje cele, jakie
postawili sobie twórcy programu. Pierwotnie cele rozumiano bardzo
elementarnie — w edukacji np. jako poprawa wyników (House 1997a:
101). To wielokrotnie wywierało istotny wpływ na sposób pracy na-
uczycieli. Jak twierdzą R. J. Murnane i D. K. Cohen takie podej-
ście powoduje koncentrację nauczycieli na uczniach średnich. Praca
z uczniami średnimi jest bowiem najbardziej efektywna jeśli chodzi
o wzrost średnich wyników testów szkolnych. Praca ze słabszymi jest
trudniejsza, zaś najlepsi nie poprawiają wyników ze względu na brak
skali (Majone 2004: 257).

Wydaje się, że te klasyczne modele ewaluacji przeważają tam,
gdzie w ogóle stosuje się ewaluację, czemu trudno się dziwić. Zagro-
żeniem jest jednak tzw. fatamorgana stosowania (Frieske 2008: 16–18)
— tendencja, aby posługiwać się tymi wynikami badań, które oferują
złudne wrażenie obiektywności, a takie wrażenie oferują przeważnie
modele oparte na metodach ilościowych — wszak z liczbami trud-
no „dyskutować”. Wynikami, które dają się „zastosować” do mecha-
nicznie (lub zupełnie arbitralnie) wyodrębnionych kryteriów sukcesu
określonej interwencji. Interesujące jest ogólniejsze zagadnienie: ja-
kie kryteria niemerytoryczne rządzą doborem kryteriów badawczych
w badaniach ewaluacyjnych, ale to już temat na inny artykuł.

Z podejść prezentowanych przez Ernesta House interesujący-
mi propozycjami są ewaluacja typu goal-free, inspekcja kwalifikacji
oraz biograficzne studium przypadku. Ewaluacja oparta na mode-
lu goal-free (z wyłączeniem celów) polega na prowadzeniu oceny po
uprzednim zawieszeniu wiedzy co do celów programu. Jej propagator,
Scriven pisał: „…nie mogę ewaluować ich [projektodawców] osiągnięć
wystarczająco obiektywnie, jeśli cały czas jestem przez nich indoktry-
nowany” (House 1997a: 104). Zakłada się więc, że jeżeli ewaluator nie
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zna celów (ew. „zawiesza” poznawczo wiedzę o nich), to będzie docie-
kał wszystkich dających się zaobserwować rezultatów, wśród których
wiele jest tzw. efektów ubocznych, nieprzewidzianych, pozytywnych
i negatywnych.

Interesującym podejściem, pierwotnie stosowanym głównie w ob-
szarze edukacji jest inspekcja kwalifikacji — głównym kryterium są
kwalifikacje osób uczących, tu — udzielających porad. Nie tylko kwa-
lifikacje prawnicze, ale psychologiczne, diagnostyczne, itd. Dokony-
wana przez osoby parające się tą samą działalnością (House 1997a:
109–111). Jest to podejście uzasadnione wtedy, gdy nie mamy żadnego
odniesienia, w jaki sposób rezultaty odnosić do ponoszonych nakła-
dów, wobec czego istotnym kryterium stają się posiadane i stosowane
w praktyce kwalifikacje usługodawców (w stosunku do ponoszonych
nakładów).

Inne podejście — ewaluacja oparta na studiach przypadku, ma
uzasadnienie, gdy odniesiemy ją do przypadków biograficznych. In-
nymi słowy — trajektoriach dochodzenia do sprawiedliwości (House
1997a: 114–118). Podobne podejście — skupione, jak się wydaje bar-
dziej na subiektywnym procesie dochodzenia do rozstrzygnięcia praw-
nego, reprezentowane jest przez Hazel Genn, Paths to Justice: what
people in Scotland think and do about going to Law, 1999 (Winczo-
rek 2013: 5–6).

Zakończenie

Wieloletnie doświadczenia łączenia technik badawczych z zakre-
su nauk społecznych z zarządzaniem sprawami publicznymi zmusza-
ją do sceptycyzmu jeśli chodzi o możliwość utrwalenia się polskiej
praktyce administracyjnej podejść ewaluacyjnych oddających bardziej
adekwatnie wartość projektów i działań, ale wymagających bardziej
złożonych (a raczej — mniej zrozumiałych i komunikowalnych) me-
todologii badań ewaluacyjnych (Zalewski 2008: 41–46), które pro-
ponujemy powyżej. Dlatego też żywić trzeba obawy, czy uczynienie
poradnictwa prawnego i obywatelskiego obszarem interwencji pań-
stwa nie będzie „wylaniem dziecka z kąpielą”. Innymi słowy, pytaniu
o to, czy państwo powinno zapewnić rzeczywistą możliwość korzy-
stania z praw poprzez stworzenie jednolitego systemu poradnictwa
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prawnego, powinno towarzyszyć pytanie, czy nie spowoduje to utra-
tę pewnych zasobów kapitału społecznego, funkcjonującego wokół
poradnictwa. Jeśli państwo będzie dostarczać i opłacać porady, co-
raz mniej będzie zaangażowanych społeczników, a coraz więcej osób
pragnących wykonywać to zadanie głównie ze względu na zarobek.
Właśnie dlatego ewaluacja tych działań będzie wówczas niezbędna,
ale… czy właśnie takiego poradnictwa oczekujemy?

Z drugiej jednak strony własne paroletnie doświadczenie prak-
tyczne pozwala mi ocenić, że popyt, a ściślej rzec biorąc zapotrzebo-
wanie (popyt nieujawniony) na poradnictwo jest ogromne. W pewnej
mierze wynika ono także z braku konkurencji w zakresie pełnopłat-
nych usług prawniczych przy utrzymywaniu się wysokich cen (przynaj-
mniej do niedawna). Interwencja państwa na tym rynku winna być też
postrzegana jako wzmocnienie konkurencji i przeciwdziałanie oligo-
polowi prawniczemu. Jeśli tak jest w istocie, to jest ona uzasadniona
nawet jeśli miałoby to oznaczać ograniczenie oddolnej społecznej ini-
cjatywy w tym zakresie.

Inne zagrożenie, to sytuacja, gdy duża instytucja publiczna świad-
cząca poradę sama będzie stroną sporu z obywatelem, na przykład
ZUS, MOPS lub sąd. Szczególnie w małych miejscowościach, mo-
że się bowiem zdarzyć, że obywatel będzie jeszcze bardziej bezradny
niż był dotychczas. W takim centralnie koordynowanym systemie po-
radnictwa prawnego muszą zatem istnieć procedury zapobiegające
konfliktowi interesów.
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