
 
 
      
  
 
 
                                  
 
 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego OIC Poland 

  
 
Urząd Miasta   
Hrubieszów 

 
 
Powiat Lubelski  

 

Strona | 1 

 
 
 
 
 
 

LUBELSKIE – OBYWATELSKIE PROGRAM 

ROZWOJU PORADNICTWA 

OBYWATELSKIEGO NA LUBELSZCZYŹNIE 
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Społeczeństwo obywatelskie 

 
 Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego rozwinęła się z przedstawionego przez J. 

J. Rosseau pojęcia samostanowienia. Początkowo samostanowienie rozumiano jako 

ograniczenie suwerenności władztwa państwowego i rozszerzenie suwerenności władztwa 

publicznego. W tym przypadku w miejsce * umowy o władzę * pojawia się umowa 

społeczna. Władza traci swój charakter przemocy: z auctoritas władzy państwowej 

zostaną usunięte pozostałości violentia. Zgodnie z tym pojęciem, o wszystkim decyduje 

wola ludu, który jednoczy i godzi każdego i wszystkich w sytuacji, kiedy każdy o 

wszystkich i wszyscy o każdym postanawiają to samo.  

 

1. Czym społeczeństwo obywatelskie? 

Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo państwa demokratycznego, aktywne 

publicznie, świadome swoich celów, zdolne dla samoorganizowania się dla realizacji celów 

ekonomicznych, politycznych, społecznych. 

W środowiskach lokalnych społeczeństwo obywatelskie jest postrzegane jako 

porozumienie wspólnotowe wolnych i równych obywateli, którzy swoją jedność 

zawdzięczają między innymi uzgodnionemu wcześniej postępowaniu. Tego rodzaju 

consensus opiera się o następujące zasady państwa demokratycznego: 

1. Potrzeby ludzkie zaspokajane są przez podział pracy, wolny rynek, wzrost konsumpcji. 

Produkuje się pewne dobra, by zaspokajać potrzeby będąc samemu uzależnionym od 

efektów pracy innych osób. 

2. Poszczególni członkowie społeczeństwa obywatelskiego są * właścicielami * zdolności i 

tego, co uzyskają przy zastosowaniu swych zdolności. W punkcie wyjścia ( startu ) 

jednostki są równouprawnione. To znaczy korzystają one z równych szans i możliwości 

indywidualnego rozwoju. 

3. Jednostki realizują dobrowolnie cele na własny koszt. Podejmują decyzje samodzielnie, 

czynią to przestrzegając jednak pewnych reguł gry reguł gry rynkowej. Reguły te nie są 

jednakowe dla wszystkich. Ich funkcją główną, ale nie jedyną jest zawsze ochrona 

prywatnej własności i indywidualnych dóbr. 
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Społeczeństwo obywatelskie realizuje więc to wszystko, co nie jest zabronione przez 

prawo i akceptowane zasady moralne. Na dodatek zabrania się w nim jak najmniej. To co 

dozwolone, jednostki mogą robić jak chcą. To pozwala z kolei zwiększyć możliwości 

wyborów i rozwiązań, które zarówno dla społeczeństwa obywatelskiego i dla jednostki są 

najbardziej efektywne i opłacalne. 

 

Tak ujmowane społeczeństwo otwiera ( i zamyka ) możliwości dla swoich obywateli. 

Głównie tych działań jednostek i zbiorowości, które tworzą teraźniejszość. Społeczeństwo 

obywatelskie cechuje wielość i różnorodność podmiotów, jednostek i instytucji oraz 

stosunków, które podmioty te łączą. Ich różnorodność przejawia się w postaci konfliktów. 

Te ostatecznie decydują o kierunkach rozwojowych. W tym przypadku można powiedzieć, 

że ostateczny efekt przejawia się w starciu różnych racji, jako wypadkowa 

pluralistycznych sił mniej lub bardziej wyraźnych z punktu widzenia różnych podmiotów i 

działań.  

 

2. Jakie czynniki są charakterystyczne dla procesu powstawania społeczeństwa 

obywatelskiego? 

Socjologowie uważają, że społeczeństwo obywatelskie cechuje się następującymi 

właściwościami: 

- osiąga wysoki poziom organizacji społecznej,  

- posiada samoczynny, napędzający się wzrost ekonomiczny i kulturalny ( gospodarka 

rynkowa ),  

- kieruje się pozytywnym stosunkiem do innych ludzi i innych społeczeństw,  

- jest tolerancyjne i otwarte na racjonalne argumenty, inne kultury i postawy odmienne 

światopoglądowo,  

- jest racjonalne, rezygnuje z fatalizmu i wiary w przeznaczenie,  

- w tym kontekście samo walczy o swój los 

- formą organizacji jest w nim samorząd lokalny, liczne stowarzyszenia pozarządowe, a w 

życiu politycznym, współzawodniczące ze sobą partie i grupy interesu ( lobby ). 
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Tego rodzaju reguły uszczuplają ramy władzy państwowej. Nie jest to jednak 

równoznaczne z paraliżowaniem działalności państwa czy ograniczaniem jego możliwości 

pozytywnego i nacechowanego dobrą wolą działania. Zakłada się jednak, że wola 

(władztwo) państwa musi być popierana przez co najmniej większość społeczeństwa 

obywatelskiego. W każdym takim przypadku wzorowy członek społeczeństwa 

obywatelskiego to człowiek, który posiada aspiracje perfekcjonistyczne, obejmujące 

zarówno doskonalenie siebie, jak i doskonalenie otaczającej go rzeczywistości. Człowiek 

taki jest na to, co niesie życie wykorzystuje tego typu okazje w sposób właściwy. 

Otwartość jego umysłu jest połączona z odwagą przyznania się do błędu lub do tego, co 

nazywamy porażką. Cechuje go dyscyplina wewnętrzna, rozumiana jako zdolność do 

długodystansowego wysiłku, wymagającego podporządkowania rzeczy mniej ważnych, 

rzeczom bardziej ważnym. Inną, mniej ważną cechą takiej jednostki jest wola 

realizowania pewnych zadań, ale również obrona ich rozwiązania w razie ewentualnego 

zagrożenia. Często w takiej sytuacji potrzebna jest tak zwana odwaga cywilna. Jak 

wiadomo przypisujemy odwagę cywilną temu, kto głosi przekonania i broni ich, mimo że 

naraża siebie i własne interesy. Taką cechą ( rysem ) jest jeszcze uczciwość 

intelektualna, o której piszą: * Ludzie boją się bardziej myśli niż ruiny. Myśl jest 

buntownicza, rewolucyjna, niszczycielska i straszna, bezlitosna dla przywilejów, 

ustalonych instytucji i wygodnych przyzwyczajeń, anarchiczna, nieposłuszna prawu, 

obojętna wobec autorytetu. 

 

3.  Czym jest społeczeństwo obywatelskie w Polsce? 

 

W Polsce ukształtował się układ typu autorytarnego, w którym wszelkie dziedziny życia 

podporządkowane były państwu. Tak było w zasadzie od 1945 roku, chociaż ten 

autorytaryzm nie był ani pełny, ani całościowy, ani konsekwentny. Ze względu, na 

przykład, na specyficzną rolę Kościoła, opozycji, którym dano margines swobody, to 

zmniejszono ich zależności od państwa i PZPR. Tworzyło to podstawy dla tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego, którego symbolem w latach osiemdziesiątych była 

Solidarność. 

 

Ruch Solidarności odegrał historyczną rolę w stopniowym przekształcaniu Polski w 
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społeczeństwo obywatelskie. To znaczy takie, w którym państwo zostało pozbawione 

dominującego wpływu na życie pojedynczego obywatela i społeczności lokalnych. 

Znalazło to odbicie w zmianach Konstytucji, bowiem w grudniu 1989 roku wprowadzono 

do niej pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, bez bliższego jednak wyjaśnienia, co ten 

termin oznacza. Wprowadzenie społeczeństwa obywatelskiego do konstytucji miało 

doprowadzić do pozapaństwowej infrastruktury społecznej, umożliwiającej zarówno 

artykulację różnorodnych interesów grupowych, jak i komunikację pomiędzy 

poszczególnymi grupami i władzą. Zbiorowa aktywność społeczna miała w tym przypadku 

polegać na organizowaniu się i wspólnym działaniu osób o podobnych interesach, na 

kształtowaniu się swoistego * rynku interesów * grupowych, obejmujących przede 

wszystkim partie polityczne, związki zawodowe oraz różnorodne organizacje 

pozarządowe, w tym nieformalne ruchy społeczne. 

 

Tymczasem po niezbyt wysokiej fali ożywienia społecznego, związanego bezpośrednio z 

przejmowaniem władzy przez Solidarność (Komitety Obywatelskie), Polska stała się 

miejscem zjawisk negatywnych z punktu widzenia zakładanej demokratyzacji systemu. 

Nastąpiło szerokie wycofywanie się grup społeczeństwa z życia publicznego i polityki. W 

opracowaniach socjologicznych wyraźnie w tym okresie jest formułowana teza o 

pogłębianiu się apatii społecznej. Pisze się tam o braku indywidualnej i zbiorowej 

aktywności społecznej, rozumianej jako wchodzące poza ramy bezpośredniej realizacji 

interesów małej grupy ( rodziny, grupy przyjaciół itp ). Na przykład według Centrum 

Badania Opinii Publicznej: 

- w 1982 roku 53 procent badanych uważało, że nie istnieją w Polsce takie organizacje i 

stowarzyszenia, które działałyby w ich interesie,  

- w 1991 roku tylko 1, 1 procenta badanych deklarowało przynależność do partii 

politycznych,  

- 3 procent postrzegało partie polityczne jako organizacje reprezentujące ich interesy,  

- potrzebę osobistego uczestnictwa w rządzeniu deklarowało tylko 7 procent badanych,  

- 87 procent wolałoby być dobrze rządzonymi. 
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Bierność polityczna i społeczna hamuje mechanizmy artykułowania się realnych interesów 

grupowych. Nie tworzą wtedy instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Od 1989 roku 

pojawia się wyraźniej konflikt interesów. Intensywność tego konfliktu wzrasta w miarę 

rozwoju procesów przechodzenia do gospodarki rynkowej. Główną przyczynę tego stanu 

rzeczy należy upatrywać w tym, że interesy najsilniejszych grup społecznych ( robotnicy 

wielkoprzemysłowi, rolnicy indywidualni, pracownicy sfery budżetowej, część prywatnego 

rzemiosła ) są zagrożone. Wzrost swobód obywatelskich sprzyja zaś artykulacji roszczeń 

wywołanych blokadą możliwości interesów ekonomicznych. Stąd widoczne poszukiwania 

przez te grupy ( NSZZ Solidarność, ZZR Samoobrona ) bardziej radykalnych kanałów 

artykulacji swych interesów i wywierania presji na elity polityczne. 

 

Warto też zauważyć, że brak, adekwatnych do obecnej struktury interesów grupowych, 

form samoorganizacji społecznych jest jedną z przyczyn tego, że zmiany w Polsce mają 

charakter odgórny i dokonywane są bez wsparcia ( czasami także bez zgody społecznej ), 

przy równoczesnym mniej lub bardziej jawnym hamowaniu inicjatyw oddolnych. Szereg 

zjawisk wskazuje na rosnący * opór społeczeństwa * wobec radykalnych zmian 

systemowych. Wynika to z tego, że zmiany ekonomiczne zaszły tak daleko, iż 

bezpośrednio zagroziły interesom dużych i zdolnych do mobilizacji kategorii społecznych. 

Należy więc przyjąć, iż w warunkach Polski budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

będzie trudne i długotrwałe. Preferencje społeczne, co do przyszłego kształtu tego 

społeczeństwa najprawdopodobniej lokują się bliżej tego, co osiągnięto w Europie 

Zachodniej pod wpływem rządów socjaldemokratycznych, niż tego, co głoszą ideologowie 

liberalnego kapitalizmu. 

 

Jedną z form uzdrowienia tej sytuacji może być rozwój ruchu samorządowego 

mieszkańców, spółdzielców, rolników itd. Jedną z funkcji tak rozumianego samorządu jest 

władcze rozstrzyganie przez samych uczestników swoich problemów, a rzadziej za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli. Szczególnym przykładem rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce, może być rozwój społeczeństwa obywatelskiego, głownie 

jednak w zakresie realizacji zadań własnych. Samorząd terytorialny w Polsce ma długą  
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tradycję.. Jego rozwój rozpoczął się zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, ale 

jego działalność jednolicie uregulowano dopiero w 1933 roku. Po wojnie przez pewien 

czas samorząd terytorialny funkcjonował w postaci rad gminy, zarządów miejskich, 

powiatowych. Zlikwidowano go jednak w 1950 roku, tworząc jednolitą strukturę rad 

narodowych, które nie były już organami samorządu, lecz terenowymi organami władzy 

państwowej. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, powraca do idei 

samorządu terytorialnego opartego na zasadzie zrzeszenia. Polega to na tym, że wszyscy 

mieszkańcy danej gminy tworzą z mocy prawa zrzeszenie ( korporację ), posiadające 

osobowość prawną i wypełniające pewne zadania. Jedne z nich są zadaniami własnymi 

gmin, inne są tak zwanymi zadaniami zleconymi z zakresu administracji państwowej. Do 

zadań własnych gminy należą przede wszystkim działania mające na celu zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

działalności kulturalnej, ochrony przeciwpożarowej, budownictwa mieszkaniowego, 

budowy i utrzymania dróg i mostów. Jako przykład zadań zleconych można wymienić 

prowadzenie przez gminę spraw związanych z ochroną środowiska. 
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Biura Porad Obywatelskich 
 

Wzorując się na wieloletnich doświadczeniach brytyjskich sprowadzono do Polski pomysł 

powoływania Biur Porad Obywatelskich (BPO). Inicjatywa ta rozwijająca się na początku 

dość powoli dziś osiągnęła już bardzo wysoki poziom zorganizowania oraz może się 

pochwalić sporym doświadczeniem. Jest to program, który bardzo szybko znalazł dla 

siebie miejsce wśród organizacji pozarządowych oraz zyskał szacunek i zaufanie 

obywateli. 

 
1. Idea biur porad obywatelskich. 

Biura Porad Obywatelskich to miejsce, do których może zgłosić się każdy obywatel, bez 

względu na wiek, płeć, narodowość i status majątkowy. BPO istnieją po to, aby pomóc 

ludziom w znalezieniu odpowiedzi na pytania: jakie prawa przysługują zgłaszającemu się 

do Biura obywatelowi w trudnej, indywidualnej sytuacji, w której się znalazł oraz gdzie (w 

których instytucjach) mogą otrzymać skuteczną pomoc. Biura Porad Obywatelskich nie 

udzielają porad prawnych, natomiast pracownicy BPO mogą podać każdej 

zainteresowanej osobie podstawy prawne odnoszące się do jej problemu. BPO udzielają 

informacji w oparciu o jednolity system standardów, do których należą: system 

informacyjny (pomagający w rozwiązywaniu problemu klienta), sposób udzielania 

informacji (wyczerpujący, zrozumiały przyjacielski), dostępność Biura dla wszystkich 

potrzebujących porady. Informacje, których udziela się w Biurach Porad Obywatelskich są 

bezpłatne i poufne. 

2. Historia powstania Biur Porad Obywatelskich w Polsce 
 

Idea poradnictwa obywatelskiego w Polsce zaczerpnięta została z Wielkiej Brytanii. 

Struktura i system pracy brytyjskich Citizens Advice Bureaux (CAB) stanowił wzór dla 

stworzonych w Polsce Biur Porad Obywatelskich. Pierwsze CAB w Wielkiej Brytanii 

powstały zaraz po wybuchu drugiej wojny światowej i były związane z problemami 

wynikającymi z trudnej sytuacji czasu wojny. Następnie Biura przekształciły się w 

jednostki pomocy i informacji o nowo wprowadzanych prawach obywatelskich i 
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możliwościach ich realizacji. Początki Biur Porad Obywatelskich w Polsce sięgają 1993 

roku. 

 

Pomysł przeniesienia idei poradnictwa obywatelskiego do Polski pochodzi z Fundacji 

„Samaritanus”. Na początku lat 90-tych dynamiczny czas przemian zainspirował do 

powoływania biur udzielających wszechstronnej i rzetelnej informacji. Po konsultacjach z 

ekspertem brytyjskim postanowiono zebrać grupę organizacji i powołać 5 pilotażowych 

Biur Porad Obywatelskich. Na początku projektowi przewodniczyła Phare Democracy 

Programme FRDL i prawie przez dwa lata zajmowała się programem. Dzięki dotacjom z 

Phare Democracy Programme oraz Know How Fund powstały biura w Warszawie i Łomży 

(1996), Wrocławiu i Przemyślu (1997) oraz w Koninie. W 1998 roku powstał Związku 

Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich. W okresie od maja do końca października 1998 

Związek działał w ramach programu Fundacji „Pomoc Społeczna SOS”, a z początkiem 

listopada usamodzielnił się. 

3. Obecna sytuacja BPO w Polsce 

 

Biura Porad Obywatelskich zrzeszone są w Związku Stowarzyszeń Biur Porad 

Obywatelskich (ZSBPO). Związek jest organizacją pozarządową, która powstała w celu 

realizacji idei poradnictwa obywatelskiego w Polsce. Pomysł ten został zaczerpnięty z 

Wielkiej Brytanii, w której od ponad pięćdziesięciu lat funkcjonuje sieć Citizens Advice 

Bureaux (CAB). ZSBPO w kontaktach z istniejącymi Biurami Porad Obywatelskich i przy 

zakładaniu nowych Biur, korzysta z doświadczeń CAB i brytyjskiego odpowiednika ZSBPO 

– NACAB. Do głównych zadań ZSBPO należą: rozwój sieci BPO (koordynacja pracy 

istniejących Biur i zakładanie nowych, zbieranie i dystrybucja informacji na temat źródeł 

finansowania), praca redakcji (opracowywanie i aktualizacja systemu informacyjnego) 

oraz szkolenia (organizowanie treningów dla kierowników i pracowników BPO). Aby 

mogło powstać Biuro Porad Obywatelskich powinny zostać spełnione następujące 

warunki: BPO może założyć organizacja pozarządowa, posiadająca silne poparcie 

lokalnych władz. Organizacja aspirująca do utworzenia BPO powinna być na początku 

zdolna do spełnienia roli inkubatora dla Biura Porad Obywatelskich aż do 

usamodzielnienia się (uzyskania przez BPO osobowości prawnej). Jeżeli organizacja 

spełnia ten warunek, ZSBPO podpisuje z nią wstępne porozumienie o rozwoju sieci BPO w 
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Polsce. Do momentu usamodzielnienia się BPO (powinno to nastąpić w ciągu roku od 

chwili podpisania porozumienia), organizacja inkubująca BPO zobligowana jest do 

ponoszenia kosztów administracyjnych programu, zdobywania środków finansowych dla 

BPO, pozostawania w kontakcie z siecią BPO, zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za 

wdrażanie programu oraz znalezienia samodzielnego lokalu spełniającego standardy 

ZSBPO (najlepiej, aby było to pomieszczenie na parterze, o powierzchni nie mniejszej niż 

50 m2, z wyodrębnionym pomieszczeniem dla pracowników i poczekalnią dla klientów, z 

dwoma liniami telefonicznymi, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w centrum 

miasta). Po usamodzielnieniu się (uzyskaniu odrębnej osobowości prawnej), obowiązki w 

zakresie przestrzegania standardów oraz pozyskiwania środków finansowych, przechodzą 

na Biuro Porad Obywatelskich jako organizację autonomiczną. Z samodzielnym Biurem 

ZSBPO podpisuje stałą Kartę Współpracy. 
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Usługi świadczone przez BPO 
 
Usługi świadczone przez BPO polegać będą na: 

 

- udzielaniu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej informacji o 

przysługujących im uprawnieniach wynikających z przepisów prawa polskiego i umów 

międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz możliwościach uzyskania wsparcia, 

 

- wskazywaniu obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania, a zwłaszcza 

przysługujących środków odwoławczych, 

 

- budowaniu banku danych o zasobach gminy i regionu odnośnie działających organizacji, 

instytucji, fundacji, stowarzyszeń itp. 

 

- opracowywaniu, wydawaniu i promocji tematycznych informatorów, broszur itp. 

 

Koncepcja BPO zakłada realizację założonych celów poprzez: 

 

- prowadzenie ogólnodostępnego biura i udzielanie nieodpłatnie informacji, 

 

- współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi zainteresowanymi działalnością BPO, 

 

- prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji  bezpośrednio w biurze, telefonicznie, 

listownie, poprzez internet. 

 

- upowszechnianie wiedzy z zakresu polityki społecznej (ulotki, materiały informacyjne, 

współpraca z lokalnymi mediami itp.), 

 

- ścisłą współpracę z lokalnymi przedstawicielami instytucji pomocowych, współpracę z 

pokrewnymi organizacjami krajowym i zagranicznymi 
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Uwarunkowania powstania projektu 
 

 

Poradnictwo obywatelskie obejmuje informowanie obywatela o przysługujących mu 

prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego 

problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania. Na terenie Polski funkcjonuje 

34 Biura Porad Obywatelskich. Z tego tylko 1, w Puławach, na terenie Lubelszczyzny 

pomimo, że region ten jest jednym z najbiedniejszych regionów w całej UE. 

Charakteryzuje się w szczególności: niskim dochodami ludności; trudnymi warunkami 

mieszkaniowymi ludności (niskie standardy mieszkaniowe, utrudniony dostęp do 

własnych mieszkań ludzi młodych, niedostateczny rozwój budownictwa mieszkań tanich); 

niską świadomość ludności w zakresie ekologii, zdrowego sposobu życia i odżywiania się, 

stosunkowo niski odsetek osób uprawiających sport; niskim poziomem  wykształcenia 

ludności wiejskiej; niedostosowaniem oferty i procesu kształcenia do wyzwań i potrzeb 

nowoczesnego społeczeństwa (szczególnie w szkolnictwie zawodowym); wadliwą 

strukturą kwalifikacji zawodowych pracowników (nie odpowiadająca potrzebom 

regionalnej gospodarki i rynku pracy) oraz niską mobilnością przestrzenna i zawodową; 

wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego (spowodowany między innymi 

takimi zjawiskami jak długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, patologie społeczne); 

niskim poziomem usług społecznych wynikający z niedoinwestowania tej sfery. Wszystko 

to powoduje, że coraz więcej osób znajduje się na marginesie życia społecznego.  

 

Wielu z nich nie potrafi sobie poradzić z załatwieniem prostych spraw urzędowych czy 

osobistych. Skomplikowany system prawny powoduje, że osoby te czują się zagubione i 

pozostawione same sobie. Ze względu na niski poziom dochodów, a czasami ich brak, nie 

mogą sobie pozwolić na skorzystanie z porad adwokatów czy radców prawnych. 

Jednocześnie można zauważyć wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (alkoholizm, 

narkomania, przemoc w rodzinie). Instytucje pomocy społecznej realizują swoje zadania 

jedynie w postaci pomocy finansowej, która w wielu przypadkach nie rozwiązuje 

problemu nieświadomości. Istotną barierą ograniczającą rozwój nowoczesnego 

społeczeństwa w regionie jest wysoki poziom ubóstwa mieszkańców Lubelszczyzny i 
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towarzyszące temu zjawisko wykluczenia społecznego. Ocenia się, że odsetek osób 

żyjących w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków jest niższy od 

minimum socjalnego kształtuje się w woj. lubelskim na poziomie 60%, zaś w warunkach 

skrajnego ubóstwa, poniżej minimalnego poziomu egzystencji, żyje około 12 % ludności. 

Liczba rodzin korzystających w 2007 r. z pomocy wynosi aż 84433. Jednak, jak 

zaznaczono w raporcie pomoc ograniczona jest do pomocy finansowej. Pomoc doradczą, 

ale w ograniczonym zakresie, świadczą NGO`sy. Jednak dostęp i świadomość obywateli 

jest mocno ograniczona. 

 

Cele i założenia projektu 
 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Zwiększenie dostępu obywateli do poradnictwa 

obywatelskiego i prawnego. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE to:  

 zwiększenie ilości biur porad obywatelskich i prawnych na terenie Lubelszczyzny  

w powiatach lubelskim,  łukowskim oraz hrubieszowskim, 

  szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego,  

 promowanie współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie poradnictwa.  

 

Odbiorcy projektu 
 

Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców powiatów: 

 lubelskiego, 

 hrubieszowskiego 

 łukowskiego 

 

Jednakże istota projektu polega na pomocy każdej osobie szukającej porady, nawet jeśli 

będzie pochodzić z terenu innego powiatu. 
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Dobór grupy docelowej jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w tym 

osób niepełnosprawnych, pod kątem równego dostępu do wszystkich przedsięwzięć 

realizowanych w ramach projektu. Projekt jest także zgodny z polityką równych szans.  

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez: 

 emisję ogłoszeń prasowych i telewizyjnych, 

 propagowanie ulotek i plakatów, 

 umieszczenie informacji na stronie internetowej, 

 spotkania informacyjne. 

 

 

Działania w ramach projektu 
 

Pierwszym z działań będzie promocja projektu. Obejmie: emisja ogłoszeń prasowych, 

telewizyjnych, rozpropagowanie ulotek i plakatów informujących o realizowanych 

projekcie, wysyłkę mailową jak również powstanie strony internetowej. W ramach tej 

akcji zostanie stworzony folder informacyjny, w którym będą zamieszczone wszystkie 

założenia projektu. Promocja projektu odegra znaczącą rolę w propagowaniu korzystania 

z usług stworzonych Biur. Elementem promocji będzie Konferencja otwierająca projekt,   
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udziałem Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Stanisława Trociuka. 

Doradcy oraz Kierownicy Biur zostaną przeszkoleni w zakresie „Podstawowe umiejętności 

doradcze” ;Podstawy prawa dla doradców czyli co każdy doradca BPO wiedzieć 

powinien”;  “Podstawy zarządzania BPO czyli co każdy Kierownik BPO wiedzieć powinien” 

zanim rozpoczął prace w BPO. 

 

Najważniejszym elementem projektu jest utworzenie 3 Biur Poradnictwa 

Obywatelskiego oraz  udzielanie porad stacjonarnych oraz za pomocą Internetu.  

W ramach tego zadania wynajęte zostaną odpowiednie pomieszczenia biurowe. Część z 

nich zostanie wskazana w związku z porozumieniami z samorządami terytorialnymi. Biura 

zostaną wyposażone w podstawowy sprzęt. Następnie kolejno zostaną otwierane. Porady 

będą udzielane w 4 dni w tygodniu (łącznie przez 20h), zarówno w godzinach porannych 

jak i popołudniowych. Powstanie internetowa baza służąca do rejestracji kontaktów 

klientów z biurem porad. Stanowić to będzie rodzaj elektronicznej dokumentacji sprawy. 

Sprawy będą w niej ewidencjonowane wg jednolitego systemu kategorii problemów. 

Umożliwi to potem monitorowanie z jakimi sprawami klienci zgłaszają się do biur. 

Ponadto umożliwi tworzenie statystyk dotyczących zgłaszanych spraw oraz profilu klienta 

BPO. Umożliwi również przeglądanie opisów problemów i udzielonych odpowiedzi. Baza 

danych stanie się ważnym instrumentem ewaluacji jakości porad udzielanych w biurach. 

Biura będą udzielać porad obywatelskich jak i prawnych. Prawnicy będą dyżurować co 

najmniej 1 w tygodniu. Dodatkowo zostanie wprowadzona usługa udzielania porad drogą 

mailową za pomocą powstałej strony internetowej.  

 

Zasady poradnictwa obywatelskiego 
 

• Poufność  

Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy :  

- samego faktu pobytu klienta w BPO oraz  

- wszystkich powierzonych przez klienta informacji  

Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje 

się w biurze i może być udostępniony na prośbę klienta.  
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• Bezpłatność  

Świadczone przez biuro porady są całkowicie bezpłatne.  

 

• Bezstronność  

Doradca udzielając porad nie kieruje się :  

- własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami  

- nie ocenia klienta i jego działań  

- nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu  

 

• Niezależność  

BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek 

innego.  

 

• Samodzielność klienta  

Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.  

 

• Otwartość dla wszystkich  

Każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej 

potrzeby i możliwości.  

 

• Aktualność i rzetelność informacji  

Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. 

Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i 

organizacji działających na rzecz obywateli. 
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Zakres poradnictwa 
 

Porady udzielane będą w sprawach:  

 - mieszkaniowych,  

 - rodzinnych,  

 - świadczeń socjalnych,  

 

 - świadczeń z ubezpieczenia społecznego,  

 - zatrudnienia i bezrobocia. 

  - porady prawne 

 

Informacje udzielane będą w sprawach:  

 - imigracji/ repatriacji,  

 - finansowych,  

 - niepełnosprawności,  

 - obywatela a instytucji,  

 - pozbawienia wolności,  

 - spadkowych,  

 - konsumenckich,  

 - stosunków międzyludzkich, 

 - własności. 

 

 

Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane Dni Poradnictwa Obywatelskiego(DPO). 

Pierwszego dnia doradcy z BPO, pod okiem swoich kierowników, udzielać będą 

bezpłatnych porad mieszkańcom Lublina i okolic. W drugim dniu odbędzie się seminarium 

dla przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i mediów. 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności 

oraz aktualności i rzetelności informacji.  
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Rezultaty projektu   
 

Rezultaty twarde: 

 utworzenie 3 Biur Porad Obywatelskich (zmierzone ilością podpisanych umów), 

 34200 udzielonych porad osobistych, i około 30 tys. porad mailowych i 

telefonicznych - zmierzone ilością Kart klienta i informacjami z bazy, 

 organizacja Dni Poradnictwa Obywatelskiego - mające na celu upowszechnienie 

współpracy z JST, 

 przeszkolenie 9 osób na doradców i Kierowników,   

 ułatwienie mieszkańcom woj. lubelskiego dostępu do poradnictwa, 

 podpisanie 2 umów z JST w zakresie współpracy w obrębie poradnictwa 

 

Rezultaty miękkie:  

 wzrost świadomości obywateli woj. lubelskiego, 

   polepszenie współpracy z JST w zakresie poradnictwa 

 

Wartości dodaną projektu jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy instytucjami 

rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacjami III sektora a JST w 

obrębie poradnictwa obywatelskiego. Realizacja projektu, opierającego się na nowych, 

innowacyjnych rozwiązaniach nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony EFS. Osiągnięcie 

powyższych rezultatów (w szczególności: utworzenie 3 Biur Porad Obywatelskich, 

wypracowanie systemu przepływu informacji w współpracy JST i NGO, podniesienie, bądź 

nabycie świadomości obywateli, wpłynie bezpośrednio na realizację Celu głównego tj. 

Polepszenie dostępu obywateli do poradnictwa obywatelskiego i prawnego.  
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Partnerzy Projektu 

 

Dzięki zaangażowaniu władz i dbaniu o interesy swoich mieszkańców do projektu 

przystąpił Powiat Lubelski – reprezentowany przez Pana Starostę Pawła Pikulę oraz Urząd 

Miasta w Hrubieszowie – reprezentowany przez Burmistrza Miasta Pana Zbigniewa 

Doleckiego. 

 

1. Powiat Lubelski 

 

Starostwo Powiatowe w Lublinie 
ul. Spokojna 9 

20-074 Lublin  

tel. 081 532 21 26 

fax. 081 534 73 73 

starostwo@powiat.lublin.pl 

 

2. Urząd Miasta Hrubieszów 

 

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW 

ul. mjr. H. Dobrzańskiego "HUBALA" 1 

tel. (084) 696-23-80, 696-23-82, 696-23-46 

fax (084) 696-23-80 wew. 30  

email: miasto@hrubieszow.pl 
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Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC 

Poland w Lublinie – Lider Projektu 

 
 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 

jest jedną z największych edukacyjnych organizacji pozarządowych po prawej stronie 

Wisły. Powstała w 1991 r. z potrzeby wdrażania w tym, słabo rozwiniętym gospodarczo 

regionie, zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych. Fundacja w ciągu 17 lat 

działalności wypracowała własne wzorce działania, które pozwoliły na stworzenie spójnej i 

trwałej instytucji przez co stała się ważnym czynnikiem budowy społeczeństwa 

obywatelskiego nie tylko regionu wschodniego, ale także całego kraju . Podejmuje szereg 

inicjatyw w zakresie edukacji, rozwoju przedsiębiorczości,  kreowania nowych postaw i 

rozwoju kapitału ludzkiego. Od początku wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej 

Fundacja czynnie współdziała ze wszystkimi podmiotami, które działają na rzecz rozwoju 

i integracji społecznej, gospodarczej, integracji międzyludzkiej i międzynarodowej . 

Zespół Fundacji OIC Poland wprowadza w życie maksymę Prezesa Zarządu Teresy 

Bogackiej „ … tak niedawno trudno było sobie uzmysłowić, że inwestycja w człowieka jest 

największą i najtrwalszą inwestycją, przynoszącą najwięcej korzyści dla rozwoju 

człowieka i rozwoju (…) regionu”. Jednym z najważniejszych i priorytetowych 

przedsięwzięć edukacyjnych Fundacji jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Obecna działalność Fundacji OIC Poland jest zauważana nie tylko w regionie południowo-

wschodniej Polski, ale także w innych regionach naszego kraju, jak chociażby w Gdyni, 

Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach, Gliwicach gdzie wspólnie realizowane są 

ogólnopolskie projekty szkoleniowo-doradcze. Fundacja była prekursorem nauczania 

przedsiębiorczości w szkołach średnich i gimnazjach oraz tworzenia inkubatorów 

przedsiębiorczości w Polsce. Od momentu swego powstania przygotowuje i wdraża 

programy nakierowane na rozwój zasobów ludzkich, na wdrażanie nowych technologii i 

innowacji w różnych dziedzinach gospodarki. Udział projektów finansowanych z funduszy 

pomocowych i dotacji, w budżecie Fundacji przekroczył w 2007 roku 95 %.  Zrealizowane 

w latach 2007-2008 projekty to ponad 13 243 Beneficjentów i 67 761 godzin szkoleń i 

doradztwa. Wartość realizowanych w okresie 2006-2008 projektów to ponad 30 milionów 
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 złotych – daje to Fundacji pozycję największego realizatora nie inwestycyjnych 

projektów w województwie lubelskim. Realizowane są one w 4 obszarach: projekty dla 

przedsiębiorstw, projekty społeczne, projekty edukacyjne i projekty zagraniczne. 

Fundacja jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich firm przy 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, 

Członkiem Lubelskiego Związku Pracodawców. W dniu 17 kwietnia 2007 roku w czwartej 

edycji konkursu "LUBELSKI ORZEŁ BIZNESU" Lubelskiego Orła Biznesu 2006 w kategorii 

KOBIETA PRACODAWCA ROKU otrzymała Pani TERESA BOGACKA Prezes Zarządu 

Dyrektor Generalny Fundacji "OIC Poland". Starania Fundacji OIC mające na celu 

oferowanie profesjonalnych, etycznych i rzetelnych usług uwieńczyło wręczenie w dniu 5 

grudnia 2008 roku certyfikatu  "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY", który potwierdza 

rzetelność organizacji i jej dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w 

trakcie trwania programu dziedzinach. Obecnie Fundacja OIC Poland realizuje 12 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 3126 uczestników. 

Wymienione aktywności nie wyczerpują wszystkich działań Fundacji, jakie kieruje do kadr 

gospodarczych, nauczycieli, administracji rządowej i samorządowej, bezrobotnych i osób 

niepełnosprawnych w naszym regionie. 
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Realizacja działań Fundacji OIC Poland w Lublinie w latach 2001-2008 

 

Swoimi działaniami objęła 44 795 beneficjentów. 

 

Liczba godzin (137 675 ) zrealizowanych w programach edukacyjnych Fundacji OIC 

Poland w okresie 2002-2008 
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KLIENCI FUNDACJI OIC POLAND 2003 - 2007 

 

1. Agencja Handlowo - Usługowa 
ELEKTREX Staszów  

2. Agencja Pliigraficzno-Reklamowa 
GRAFIT Kielce  

3. Agencja Reklamy i Handlu 
PliIGRAFIK Sylwester Fąfara 
Kielce  

4. Ahlod Pliska Sp. z o.o. Kraków  

5. AVC Sp. z o.o. Odział w Kielcach 
Kielce  

6. BAKAMA Kostomłoty 1  

7. BEST CliLECTION Sandomierz  

8. BIALCON Barbara Chwesiuk Biała 
Podlaska  

9. Biuro Podróży JUNIOR Sp. z o.o. 
Skarżysko-Kam.  

10. BRANT MPR Kielce  

11. BUDROMOST-STARACHOWICE 
Wąchock  

12. CANDA+ Zbigniew Nalazek, Jan 
Ryniewicz Kielce  

13. Centrum Systemów 
Informatycznych GLOBNET 
Ostrowiec Św.  

14. DOMEX Sandomierz  

15. DORBUD-PRODUKCJA Kielce  

16. Edytor Press Sp. z o.o.  

17. Elektrociepłownia Lublin - 
Wrotków Sp. z o.o.  

18. ELEKTROMAX Pińczów  

19. ELPOBUD Spółka z o.o. Połaniec  

20. Fabryka Łożysk Tocznych S.A. 
Kraśnik  

21. FHU STROJNI Jarosław Strojny 
Ostrowiec Św.  

22. FPU MEDIUM Kielce  

23. FUH Robert Frydryk Sandomierz  

24. Fortuna Świętokrzyska Kielce  

25. Fundacja Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw KOMANDOR  

26. GEO-KRET Zagnańsk  

27. INTELSTER sp. z o.o. w 
Grzybowie  

28. Instytut Wdrożeń i Technologii 
Sp. z o.o. Starachowice  

29. INVESTCOM Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

30. JORGO Agencja Usługowo-
Handlowa Jerzy Wieczorek 
Koprzywnica  

31. KH-KIPPER Sp. z o.o. Kielce  

32. Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w 
Wiśniówce S.A.  

33. KliDRUK Sp. z o.o. Kielce  
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34. Komputer 3000 - Grzegorz 
Laszuk Biała Podlaska  

35. Kopalnie Odkrywkowe Surowców 
Drogowych Kielce  

36. LAMBDA-H-L Morawica  

37. LECH-Pli Sp.J. Jędrzejów  

38. Lubelski Urząd Wojewódzki  

39. Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Ogólnego S.A. 
Lublin  

40. Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Lublin  

41. Lubelskie Zakłady Energetyczne 
LUBZEL S.A.  

42. MEGATERM PLUS Kielce  

43. Miejski Urząd Pracy w Lublinie  

44. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Ostrowiec Św.  

45. Nałęczowianka Sp. z o.o.  

46. NIKA Kielce  

47. NIKA Sp. z o.o. Kielce  

48. NZOZ PROMED Kielce  

49. Odlewnia OP3 Sp. z o.o. 
Starachowice  

50. OP Handel Sp. z o.o. 
Starachowice  

51. OST-PRESS Ostrowiec Św.  

52. Ośrodek Procedur Przetargowych 
i Mediacyjnych Kielce  

53. PPHU Wilimar Ostrowiec Św.  

54. PPH VITALPli Sliec-Zdrój  

55. PPUH Dendron Suchedniów  

56. PPUH Publima Lichota&Lichota 
Ostrowiec Św.  

57. PPUH TAKMAR Kielce  

58. Przedsiębiorstwo Komunalne 
PEGIMEK Sp. z o.o. Świdnik  

59. PUH FENIKS Kielce  

60. PW WAMAR Walasek Marcin 
Kielce  

61. Petro Dom Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

62. PHU BORA Bochnacki Rafał Kielce  

63. PHU JACK Gorzelak Jacek Orczów  

64. PHU Koral 
Jaroszka,Siejka,Kozlowski 
Ostrowiec Św.  

65. PHU MAXli Sp. j. R. Świtek- Cz. 
Bujnikowski Suchedniów  

66. PHU PROGRES Hurtownia 
Wielobranżowa Helena Suska 
Staszów  

67. Plifer S.A Warszawa  

68. PPUH Rapid Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

69. PPUH Wlia - Pasze Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

70.  Poczta Pliska DOP Lublin 
Rejonowy Urząd Poczty Lublin  

71. PRIMA Sp. z o.o. Starachowice  

72. Prime Language Teaching Kielce  

73. Wytwórnia Sit PROGRESS 
J.Sawicz, J. Krzysztoszek Sp.J.  

74. Przedsiębiorstwo Budowlane 
PROMIR-BUD Mirosław Prokop  
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75. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Biała Podlaska  

76. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Świdnik  

77. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. Sandomierz  

78. Przedsiębiorstwo Obrotu 
Samochodami i Częściami 
Zamiennymi PliMOZBYT Sp. z o.o. 
Starachowice  

79. Przedsiębiorstwo Realizacji 
Budownictwa i Usług KOMBUD 
Kielce  

80. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Staszów sp. z o.o. 
Staszów  

81. Przedsiębiorstwo Turystyczne 
Łysogóry Sp. z o.o. Kielce  

82. PW ANBUT Ostrowiec Św.  

83. PW Ryszard Traczyk Kielce  

84. PW Viking KTS Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

85. QUICKPACK PliSKA Sp. z o.o. 
Jędrzejów-Lasków  

86. R-press Sp. z o.o., Rzeszów  

87. Same Deutz Fahr sp. z o. o.  

88. SAS Sp. z o.o. Biała Podlaska  

89. Społem LSS Lublin  

90. Społem PSS Biała Podlaska  

91. Społem PSS Chełm  

92. Społem PSS Jedność Lubartów  

93. Społem PSS Krasnystaw  

94. Społem PSS Pomoc Puławy  

 

95. Społem PSS Przyszłość Kraśnik  

96. Społem PSS Radzyń Podlaski  

97. Społem PSS Robotnik Zamość  

98. Społem PSS Świdnik  

99. Społem PSS Włodawa  

100. Społem Spółdzielnia Pracy 
Handlowo-Przemysłowa Lublin  

101. TBM Firma Spożywcza Tomasz 
Miśkiewicz Szewna  

102. TECHMA-ROBOT Sp. z o.o. Biała 
Podlaska  

103. TOMEX Adam Kurek 
Maksymilianów  

104. TOYA STANMAR IMPORT 
EXPORT Stanisław Klimkiewicz 
Sandomierz  

105. TRUCK CENTER Nowiny Sp. z 
o.o. Sitkówka-Nowiny  

106. UNIQA TU S.A.  

107. NSZOZ VISUS II Sp. z o.o. 
Starachowice  

108. WliKRYM Tomasz Szymonek 
Wlia Kopcowa  

109. Wschodni Bank Cukrownictwa 
S.A. Lublin  

110. ZUE. ELGOR Jędrzejów  

111. Zakład Blacharsko-Lakierniczy 
Kielce  

112. Zakład Instalacji 
Elektroenergetycznych 
ELEKTROBUD Kunów  

113. Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej Jędrzejów  

114. Zakłady Tytoniowe w Lublinie 
S.A. Lublin  
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Partnerzy  zagraniczni Fundacji OIC Poland 

 

1. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Schritt für Schritt – 1A-01/236, Austria 

2. Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Science, Wiedeń, 

Austria 

3. Wiener Wissenschafts- Forschungs- und Technologiefonds, Wiedeń, Austria 

4. Syntra West wzw, Brugia, Belgia 

5. Balti Uuringute Instituut, Tartu, Estonia 

6. Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Europ@cte2 – FR-PAC-2004-41016, Francja 

7. INSUP Formation, Bordeaux, Francja 

8. Eure Expansion, Evreux, Francja 

9. Centre Interdisciplinaire de Recherche Comparative en Sciences Sociales, Paryż, 

Francja 

10. Mairie de Paris, Paryż, Francja 

11. Reseau des Maison Jeunes et de la Culture Normandes, Yvetot, Francja 
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KONTAKT 

 
POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW 

WSPOMAGANIA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO OIC POLAND 

 
UL. MEŁGIEWSKA 7/9 

20-209 LUBLIN 
 

http://oic.lublin.pl/lubelskieobywatelskie/ 
 

TEL: 081 749 32 31 
FAX: 081 749 32 13 

 
MAIL: MALGORZATA.ORZEL@OIC.LUBLIN.PL 

 
 
 

OPRACOWANIE: 
Małgorzata Orzeł 

 
Nadzór merytoryczny: 

Teresa Bogacka 


