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I. Informacje Ogólne 
 

W 2010 r. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej prowadzące Biuro Porad 

Obywatelskich w Warszawie, pierwszą pozarządową niezależną organizację udzielającą 
porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kontynuowało swoją 15-letnią 
działalność. Misją Biura Porad Obywatelskich jest zarówno zapewnienie obywatelom dostępu 

do wiedzy o przysługujących im prawach, aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób 

rozwiązywać swoje problemy, jak też podejmowanie działań na rzecz pożądanych społecznie 

zmian. 

Liczba miejsc w których doradcy Biura świadczyli porady w 2010 r. powiększyła się do 12tu 

i  oprócz głównej siedziby BPO przy ul. Gałczyńskiego 3 były to: 

- 5 punktów w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Mokotów, Praga Północ, Wola; 

- 2 punkty w miejscowościach podwarszawskich: Mińsk Mazowiecki, Ożarów; 

- 4 punkty w zakładach karnych: Warszawa - Służewiec, Warszawa-Grochów,  Grodzisk  

Mazowiecki,  Warszawa - Mokotów 

Poradnictwo świadczone było  również telefonicznie (pod numerem telefonu 022 828 12 95 - 

w głównej siedzibie BPO) oraz listownie. 

Zespół BPO to pracownicy etatowi (dyrektor: Ija Maria Ostrowska, doradcy:  Ewa 

Bartoszyńska, Małgorzata Kaźmierczak, Filip Kołodziejski, Anna Kuć, Maria Lesińska, 

Monika Lisik, Anna Masny-Żelazowska,) i wolontariusze (Szymon Kobyłt, Beata 

Łukasiewicz, Krzysztof Gołębiewski, Hanna Misiewicz, Anna Wojciechowska, Jolanta 

Bogusz-Jędrych, Paweł Jagiełło, Maciej Majewski,  Adrianna Toczek, Paweł Topolnicki, 

Milena Kruszyńska, Rafał Sobański, Adrian Sypnicki). 

 

II. Dane statystyczne i demograficzne klientów Biura Porad 
Obywatelskich 

 

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. udzielono 7083 porad, w tym 4813 

mieszkańcom Warszawy i Mazowsza.  

Podstawowe dane demograficzne nie ulegają większym zmianom w ciągu ostatnich lat i 

przedstawiają się następująco: po poradę zgłaszają się głównie kobiety (60%), osoby z 

wykształceniem średnim (43%), w wieku aktywności zawodowej. Głównym źródłem 

utrzymania klientów jest praca (36%) lub emerytura (19%). Duża grupa osób (17%) zgłasza 

brak własnych źródeł dochodu (głównie osadzeni).  

 

Poniżej przedstawiono w formie graficznej podział udzielonych porad ze względu na płeć, 
wiek, wykształcenie, źródła utrzymania, miejsce zamieszkania klientów oraz źródła 

informacji o BPO. 
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Najczęściej z porad korzystali mieszkańcy Mokotowa (16%), Woli (16%), Bielan (10%), 

Śródmieścia (12%), Pragi Północ (10%) i Pragi Południe (9%) co w większości pokrywa się z 

rozmieszczeniem punktów dzielnicowych.  
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    Źródła informacji o BPO    

  
 

 

 

 

Problemy zgłaszane przez mieszkańców Warszawy do Biura Porad Obywatelskich: 

 
Problemy mieszkaniowe 

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej zgłaszanych spraw dotyczyło problemów 

mieszkaniowych (23%). Najliczniej występowały sprawy dotyczące użytkowania mieszkania, 

czyli podwyżek czynszów oraz sytuacji konfliktowych pomiędzy lokatorem a zarządcą oraz 

między współlokatorami. 

Drugą co do wielkości grupę problemów mieszkaniowych stanowiły sprawy związane 

z zagrożeniem utraty mieszkania. Osoby zgłaszały się na różnym etapie zaawansowania 

spraw. Dużą grupę stanowiły też sprawy związane z uzyskaniem prawa do mieszkania po 

śmierci najemcy lub członka spółdzielni oraz sprawy związane z brakiem mieszkania. 

 
Problemy osób zadłużonych 

Tego typu problemy stanowiły 16% wszystkich zgłaszanych spraw. W ramach tej kategorii 

największą grupę problemów stanowiły zadłużenia mieszkaniowe oraz zadłużenia z powodu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Najtrudniejsze do rozwiązania są sytuacje, w których 

występuje kilka zadłużeń różnego typu (multidługi). Choć takie sprawy stanowią tylko kilka 

procent zgłaszanych problemów długowych są one niezwykle trudne w ich rozwiązaniu. 

Podobnie jak w przypadku spraw mieszkaniowych osoby zgłaszają się na różnym etapie 

zaawansowania problemów.  

 

Problemy własnościowe 
Trzecią co do wielkości grupę problemów stanowiły sprawy zakwalifikowane w ramach 

kategorii własność 12%. Większość spraw dotyczyła uregulowania kwestii spadkowych. 

Duża część osób zwracała się także z prośbą o wyjaśnienie korzystnego dla nich sposobu 

dysponowania swoją własnością (darowizna lub testament), nie znając  konsekwencji każdej z 

tych możliwości.  
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Problemy rodzinne 
Dużą grupę stanowiły też problemy rodzinne – 13%. Podobnie, jak w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, najwięcej spraw związanych było z uzyskaniem alimentów. Dużą grupę 
problemów stanowiły kwestie dotyczące rozwodu lub separacji, a także spraw związanych z 

pozbawieniem władzy rodzicielskiej czy  ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa.  

 

Poniżej wykres przedstawiający procentowy rozkład problemów wg kategorii: 

 

 

 

III. Realizowane zadania 
 

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  dzięki poradnictwu obywatelskiemu 

ponad 7 tys. osób podniosło swoją wiedzę na temat przysługujących im praw i uprawnień 

oraz wzmocniło swoje umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów 

życiowych. Wszystkie porady świadczone były zgodnie z przyjętymi w BPO standardami 

pracy, a każda  zgłaszana sprawa była dokumentowana w internetowej bazie danych 

obowiązującej w całej sieci poradnictwa obywatelskiego. Każdy zgłaszany problem 

analizowany był pod kątem jego dotkliwości dla klienta, konsekwencji społecznych i 

możliwości zmiany w polityce społecznej. Sprawy co do których uważano, iż wymagają 
zmiany zapisów w uchwałach zostały zgłoszone do odpowiednich instytucji.  

Wyznaczone na 2010r zadania zostały zrealizowane dzięki pomocy i zaangażowaniu 

partnerów oraz uzyskanym dofinansowaniem. 

  Podstawą do kontynuowania działalności BPO w 2010 r. w zakresie poradnictwa 

obywatelskiego było dofinansowanie i współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa. I tak, 

wybrane problemy zdiagnozowane np. w obszarze spraw mieszkaniowych, których było 

najwięcej, były przedstawiane i wyjaśniane (w większości przypadków z pozytywnym 

skutkiem) na spotkaniach w Biurze Polityki Lokalowej m.st. Warszawy oraz na spotkaniach 

w Wydziałach Zasobów Lokalowych Dzielnic: (Wola, Bielany, Mokotów, Śródmieście, Praga 

Południe). 
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 Dofinansowanie i współpraca z Wojewodą Mazowieckim umożliwiły kontynuację 
poradnictwa  obywatelskiego i spotkań edukacyjnych dla osób starszych, których celem było 

wspieranie rodzin oraz aktywizacja starszych mieszkańców Mazowsza (spoza Warszawy). 

Poradnictwo świadczono w siedzibie głównej Biura, oraz w dwóch lokalnych punktach w 

Mińsku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim. Z porad korzystali mieszkańcy powiatu 

mińskiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, wołomińskiego i legionowskiego, 

piaseczyńskiego oraz otwockiego. Uczestnicy spotkań edukacyjnych zapoznali się ze 

specyfiką i zakresem poradnictwa obywatelskiego,  uzyskali ogólną wiedzę na temat 

omawianych kwestii, a także  rozwiązywali swoje indywidualne problemy. Kontynuowano  

również działania zmierzające do powstania nowych Biur Porad Obywatelskich na 

Mazowszu. 

 Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

pozwoliło na kontynuację i poszerzenie programu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z 

terenu trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego realizowanego w 

partnerstwie z trzema innymi Biurami Porad Obywatelskich (z Łomży, Rudy Śląskiej i 

Jeleniej Góry). Program, w którym każda  zgłaszająca się o poradę osoba niepełnosprawna 

była objęta Indywidualnym Planem Działania, koncentrował się na wspieraniu osób 

niepełnosprawnych w rozwiązywaniu trudnych życiowych spraw wynikających z 

niepełnosprawności, jak również i  z innych sytuacji, a więc z problemów 

rodzinnych, mieszkaniowych, finansowych, kłopotów związanych z pracą lub jej 

brakiem, trudnościami w załatwianiu różnych spraw w urzędach itp., tak aby osoby 

te mogły osiągnąć większą  samodzielność  w życiu i lepsze funkcjonowanie 

społeczne.  

  Poradnictwo obywatelskie dla osadzonych, ich rodzin i osób opuszczających zakłady 

karne realizowano w ramach dwóch programów. Pierwszy z nich we współpracy i z 

dofinansowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości (kontynuacja) miał na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osadzonych poprzez zwiększenie ich dostępu do profesjonalnej 

pomocy w rozwiązywaniu problemów, zwiększenie możliwości korzystania z 

przysługujących praw, ale też uświadomienie obowiązków.  Przygotowanie osadzonych do 

opuszczenia zakładu karnego, tak aby możliwy był proces ich readaptacji, integracji 

społecznej i zawodowej w rozwiązywaniu  problemów mieszkaniowych, rodzinnych, 

wynikających z nieuregulowanych zobowiązań finansowych i innych.. Dostęp do 

profesjonalnej pomocy dla osadzonych i ich rodzin w czterech zakładach karnych był 

bezpośredni,  osadzeni w innych zakładach na terenie całego kraju mogli kontaktować się z 

BPO telefonicznie lub listownie. Drugi program, dzięki współpracy i dofinansowaniu 

Instytutu Spraw Publicznych przeznaczony był dla  osób osadzonych w trzech zakładach 

karnych: Warszawa-Służewiec, Warszawa-Grochów, Grodzisk Mazowiecki i  AŚ Warszawa-

Mokotów i dotyczył diagnozowania sytuacji mieszkaniowej oraz poradnictwo w zakresie 

m.in. uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego przed osadzeniem mieszkania, 

zadłużenia lokalu powstałego przed osadzeniem lub podczas odbywania kary, zagrożeń utraty 

mieszkania,  możliwości dofinansowania do opłat czynszowych, uzyskanie mieszkania z 

zasobów komunalnych. 

 W 2010 r. realizowano, w ramach dwóch projektów, szczególnie cenne działania, a 

dotyczące  pomocy dłużnikom:  

1.  „Od poradnictwa do zmiany. Przeciwdziałanie utracie mieszkania”  dla mieszkańców 

Warszawy, kontynuacja projektu dla dłużników dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, opartego na poradnictwie, edukacji, rzecznictwie indywidualnym 
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(interwencje)  i rzecznictwie na rzecz zmian w odpowiednich uchwałach Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy (zbieranie dowodów). Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy 

świadomości prawnej osób, które spłaciły zadłużenie mieszkania, a z którymi Miasto nie 

zawarło dotychczas umowy najmu,  zwiększenie świadomości zagrożeń utraty mieszkania 

związanej w upadłością konsumencką oraz umożliwiła osobom ubogim, oczekującym na 

przyznanie lokalu socjalnego skorzystanie z obniżek opłat mieszkaniowych, a także 

zwiększenie dostępu do uzyskania lokali z zasobów Miasta osobom zamieszkującym w 

budynkach odzyskanych przez prywatnych właścicieli.  W ramach projektu analizowane były 

skutki wprowadzenia nowych przepisów, tzn. ustawy regulującej kwestię upadłości, jak 

również warszawskich uchwał dotyczących wynajmowania mieszkań komunalnych i opłat 

czynszowych w tych mieszkaniach.  

2. „Poradnictwo Obywatelskie dla osób zadłużonych”, kontynuacja projektu realizowanego 

dzięki dofinansowaniu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Ciągłe udoskonalanie 

nowego modelu pracy z dłużnikami, który powstał w oparciu o wzór stosowany w Wielkiej 

Brytanii i zaprezentowany przez  Brent Citizens Advice Buremu, Partnera w projekcie. W 

zależności od sytuacji finansowej dłużnika opracowany plan rozwiązania problemu, a w 

sytuacjach braku możliwości nie wywiązywania się z zobowiązań plan ochrony osoby i jej 

rodziny przed  drastycznymi konsekwencjami, zapobiegający popadaniu osób zadłużonych  i 

ich rodzin w ubóstwo a tym samym wykluczeniu społecznemu. 

Osoby, które przy zaciąganiu długów nie uwzględniały w wystarczającym stopniu swojej 

sytuacji finansowej, poprzez edukację finansową, analizę budżetów domowych, uczyły się 
zarządzania swoimi finansami, co  w przyszłości powinno ich uchronić przed nadmiernymi  

zadłużeniami. Rzecznictwo Biura, w imieniu osób zadłużonych świadczono dla osób, które z 

różnych przyczyn nie były w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw oraz dla tych, 

które znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji.  

Po raz pierwszy w działalności BPO udało się nawiązać współpracę między organizacją 
pozarządową, instytucjami samorządowymi i instytucjami finansowymi w zakresie 

rozwiązywania problemów osób zadłużonych, co było wyraźnie uwidocznione podczas 

konferencji podsumowującej projekt w dniu 14 maja 2010r.  W konferencji tej organizowanej 

przez BPO i  Brent Citizens Advice Bureau udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Fundacji im. L. Kronenberga przy Citi Bank Handlowy, Związku Banków 

Polskich i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 

 

IV. Źródła finansowania 
 

W 2010r. BPO Warszawa finansowane było z różnych źródeł. Uzyskano dotacje od dziesięciu  

instytucji i organizacji. Ponadto źródłami były wpływy z 1% i ze składek członkowskich. 

Poniżej lista grantodawców: 

 

1. Budżet państwa: 

Mazowiecki Urzędu Wojewódzki                        

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Ministerstwo Sprawiedliwości                

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         

2. Budżet samorządu:  

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy                                                                                   
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3. Inni sponsorzy: 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych EOG                                                                                                          

Instytut Spraw Publicznych                                                                                                                        

        

Dziękujemy wszystkim sponsorom instytucjonalnym, a także wszystkim podatnikom, którzy 

przekazali Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznej, które prowadzi warszawskie 

Biuro Porad Obywatelskich swój 1%. 

 

V. Istotne wydarzenia 
 

 

W 2010 roku rozwijano rozpoczętą w 2009r. współpracę na rzecz rozwoju poradnictwa 

obywatelskiego dla osób zadłużonych ze Związkiem Banków Polskich, Fundacją 
Kronenberga oraz City Bankiem.  

Nawiązana w poprzednich latach współpraca z Biurem Polityki Lokalowej Urzędu Miasta 

oraz wydziałami zasobów lokalowych dzielnic, z których po poradę  zgłaszała się największa 

liczba mieszkańców była kontynuowana. Była ona szczególnie cenna ze względu na 

realizowany projekt związany z przeciwdziałaniem utracie mieszkania. Poprzez zbieranie 

dowodów dotyczących konkretnych pojawiających się przypadków, BPO działało na rzecz 

wprowadzenia zmian w polityce lokalowej miasta realizując w ten sposób jedną z 

ważniejszych funkcji organizacji pozarządowej – funkcję rzecznictwa interesów obywateli. W 

ramach spotkań z przedstawicielami Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta doradcy BPO 

przedstawili zgłoszone problemy mieszkańców nie znajdujące rozwiązania w obecnie 

obowiązujących przepisach.  

2010 to kolejny rok, w którym BPO korzystało ze znacznej liczby wolontariuszy, wydatnie 

pomagających w codziennej pracy Biura, za co im serdecznie dziękujemy. Jesteśmy 

przekonani, że wolontariat w BPO dając szansę rozwoju różnych umiejętności przydatnych w 

dalszej karierze oraz zdobycia doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej niesie 

korzyść również wolontariuszom. 


