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Raport z działalności  

Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej – Biuro Porad Obywatelskich 
w Warszawie 

 w 2012 r. 
 

I. Informacje Ogólne 
 
2012 r. – to szesnasty rok działalności Biura Porad Obywatelskich (BPO) w 
Warszawie prowadzonego przez  Stowarzyszenie Centrum Informacji 
Społecznej, pierwszej pozarządowej placówki  udzielającej porad obywatelskich 
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  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. 
 
W 2012r doradcy BPO świadczyli porady w 14 punktach i oprócz głównej 
siedziby BPO przy ul. Gałczyńskiego 3  były to: 

• punkty w 7 dzielnicach Warszawy: Bemowo (do końca kwietnia 2012 r.), 
Bielany, Wola, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe (od maja 2012 r.), 
Włochy (od lipca 2012 r.) 

• punkty w 2 miejscowościach podwarszawskich: Mińsk Mazowiecki i 
Legionowo 

• 4 punkty w zakładach karnych: Warszawa - Służewiec, Warszawa-Grochów, 
Grodzisk  Mazowiecki (tylko w styczniu 2012 r.),  Warszawa – Mokotów  (do 
kwietnia 2012 r.) 

Poradnictwo świadczone było również telefonicznie (pod numerem telefonu 
022 828 12 95 - w głównej siedzibie BPO) oraz listownie. 
W skład zespołu BPO w 2012r. wchodziło 7 doradców i 13tu współpracujących 
wolontariuszy.  
 
 

II. Dane statystyczne i demograficzne klientów Biura Porad Obywatelskich 
 
W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. udzielono 7610  porad, 
4766 osobom. 
 
Podstawowe dane demograficzne nie ulegają większym zmianom w ciągu 
ostatnich lat i przedstawiają się następująco: po poradę zgłaszają się głównie 
kobiety (62%), osoby z wykształceniem średnim (43%), w wieku aktywności 
zawodowej. Głównym źródłem utrzymania klientów jest praca (32%) lub 
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emerytura (22%). Duża grupa osób (14%) 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, punktów w których udzielano porad oraz źródła informacji o BPO. 
 
     

  
 

  
 
  
Najczęściej z porad korzystali mieszkańcy Woli (19%), Pragi Południe (17%), 
Mokotowa (12%), Bielan (11%), Śródmieścia (10%), Pragi Północ (9%):   
 
 

 
 
Najwięcej porad udzielono w siedzibie głównej.  
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Informacje o działalności Biura Porad Obywatelskich uzyskiwano w instytucjach 
lub od znajomych.     
 

                   
 
 
Problemy zgłaszane przez mieszkańców Warszawy do Biura Porad 
Obywatelskich: 
 

Problemy mieszkaniowe 
Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej zgłaszanych spraw dotyczyło 
problemów mieszkaniowych (22%). 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 
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rozwiązania to sytuacje, w których występuje kilka zadłużeń różnego typu 
(multidługi). Choć takie sprawy stanowią tylko kilka procent zgłaszanych 
problemów dot. długów to  są one niezwykle trudne w ich rozwiązywaniu. 
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 (15%). 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 poszczególnych możliwości.  
 

Problemy rodzinne 
Dużą grupę stanowiły też problemy rodzinne (14%). 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 2012r. do 31 grudnia 2012r.  ponad 4,5 tys. osób 
uzyskało informacje i porady (7 tys. porad) dotyczące możliwości 
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 
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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 2012r. zadania zostały zrealizowane dzięki pomocy i 
zaangażowaniu partnerów oraz uzyskanym dofinansowaniem. 
 
Podstawą do kontynuowania w 2012 r. realizowanych od 16 lat przez Biuro 
Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS działań 
na rzecz mieszkańców Warszawy znajdujących się w trudnej sytuacji, 
zmagających się z wieloma problemami,  było dofinansowanie i współpraca w 
ramach umowy wieloletniej z Miastem Stołecznym Warszawa. Kontynuowano 
program 3 letni w zakresie poradnictwa obywatelskiego, który się skończył  
30.11.2012r., a w grudniu rozpoczęto nowy, również  3-letni program. Każda ze 
zgłaszanych spraw jest analizowana pod kątem jej dotkliwości dla klienta, 
konsekwencji społecznych i możliwości zmiany w polityce społecznej.  
 

Dofinansowanie i współpraca z Wojewodą Mazowieckim Wydziałem Polityki 
Społecznej umożliwiły zapewnienie rodzinom wymagającym wsparcia dostępu 
do bezpłatnego i profesjonalnego poradnictwa obywatelskiego z terenu 
województwa mazowieckiego.  Dodatkowym celem projektu było promowanie 
wśród mieszkańców Mazowsza idei poradnictwa obywatelskiego, korzystania z 
poradnictwa i wsparcie Biura Porad Obywatelskich w  Ostrołęce. Podejmowano 
działania na rzecz utworzenia nowych BPO na Mazowszu. Trwałym rezultatem 
wspierania działań Stowarzyszenia przez Wojewodę Mazowieckiego jest 
funkcjonowanie 2 punktów porad – w Mińsku Mazowieckim oraz utworzonego 
w 2012 r. w Legionowie 
 
Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pozwoliło na kontynuację (już 3ci rok)  programu dla osób 
niepełnosprawnych z terenu trzech województw: mazowieckiego, 
świętokrzyskiego i śląskiego, realizowanego w partnerstwie z dwoma innymi 
Biurami Porad Obywatelskich (z Ostrowca i Rudy Śląskiej). Program, w którym 
każda zgłaszająca się o poradę osoba niepełnosprawna jest objęta 
Indywidualnym Planem Działania, koncentruje 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.  
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W roku 2012 rozpoczęto również  projekt  dofinansowany z  Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013. Projekt realizowany 
na terenie Warszawy, którego celem jest zwiększenie świadomości seniorów w 
zakresie przysługujących im uprawnień i podniesienie ich aktywności w 
rozwiązywaniu własnych problemów.  Zakłada on działania profilaktyczno – 
edukacyjne. W 2012 r. powstał poradnik „Obywatelski niezbędnik seniora” o 
treści zachęcającej seniorów do różnych rodzajów aktywności, nie tylko w 
rozwiązywaniu własnych problemów, ale także do podjęcia działań na rzecz 
społeczności w której funkcjonują. Program jest kontynuowany w 2013r., do 
seniorów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zmagających się z 
różnorodnymi problemami kierowana jest oferta poradnictwa obywatelskiego.  
 
Kolejne dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozwoliło 
na realizację programu skierowanego do osób chorych psychicznie oraz 
członków ich rodzin zagrożonych marginalizacją  i wykluczeniem społecznym, 
korzystających z pomocy Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie 
Warszawy i województwa mazowieckiego. Podstawowym celem było 
wyposażenie adresowanej grupy osób w wiedzę i umiejętności obywatelskie, 
dzięki którym będą one mogły skutecznie reprezentować swoje interesy i 
egzekwować należne im prawa w relacjach społecznych,  a tym samym dążyć 
do poprawy swojej sytuacji życiowej. Program realizowany był metodą 
świadczenia poradnictwa obywatelskiego ( bezpośrednio i telefonicznie)  oraz 
organizowania warsztatów umiejętności obywatelskich prowadzonych w 19 
warszawskich i podwarszawskich ŚDS.  
  
Od lipca 2012 r. rozpoczęto realizację projektu  dofinansowanego z 
Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej z FIO 2012 ,  kierowanego do kobiet i 
mężczyzn, mieszkańców Warszawy w wieku 60+, wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem strukturalnym i fizycznym. Celem projektu było  
zwiększenie dostępu tych osób do poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 
oraz podniesienie aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i 
świadomości w zakresie przysługujących uprawnień. Realizowane działania 
obejmowały poradnictwo, rzecznictwo, a także działania edukacyjne (sesje 
edukacyjne i opracowanie broszur tematycznych). Do działań projektowych 
włączani byli wolontariusze w starszym wieku, których zadaniem było 
aktywizowanie seniorów w ich społecznościach lokalnych. Trwałymi rezultatami 
projektowymi było uruchomienie dwóch nowych Punktów Poradnictwa 
Obywatelskiego – Praga Południe i Włochy, zwiększenie liczby osób w wieku 
60+ korzystających z poradnictwa obywatelskiego, a także poprzez uzyskanie 
informacji z broszur tematycznych  zwiększenie wiedzy na temat możliwości 
rozwiązywania problemów.,  
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W sierpniu 2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Twój 
Dom”  Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w 
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”, współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Zawiązane zostało partnerstwo lokalne, w skład którego 
oprócz OPS Praga Południe, wchodzą także Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”. Partnerstwo  opracowało 
ofertę pomocy kierowaną do różnych grup osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością. W siedzibie OPS, Stowarzyszenie CIS uruchomiło  
Południowopraski  Punkt Porad Obywatelskich , w którym dyżury 2 x w 
tygodniu pełni 2 doradców  BPO. Od lipca do końca 2012 r. udzielili 250 porad, z 
których 80% dotyczyło problemów mieszkaniowych i zadłużeń. 

 
W minionym roku kontynuowane było świadczenie poradnictwa 
obywatelskiego dla osób osadzonych, opuszczających zakłady karne i ich rodzin, 
pomimo nieuzyskania  dofinansowania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Porady świadczone były  osadzonym  w czterech 
zakładach karnych – AŚ W-wa Służewiec, AŚ W-wa Grochów, AŚ W-wa 
Mokotów (do kwietnia 2012 r.) i AŚ Grodzisk Maz.(w styczniu 2012 r.). 
Udzielono bezpośrednio 523  porad w zakładach karnych. Osadzeni z innych 
zakładów, z terenu całego kraju, uzyskiwali porady telefonicznie lub listownie 
(porady listowne zakończono w maju  2012 r. ze względu na wyczerpanie 
funduszy  na opłaty pocztowe). Świadczenie poradnictwa obywatelskiego 
mężczyznom i kobietom przebywającym w zakładach karnych  ukierunkowane 
jest na  przygotowanie osadzonych do opuszczenia zakładu karnego, ułatwienie 
ich  procesu readaptacji, integracji społecznej i zawodowej w rozwiązywaniu 
problemów mieszkaniowych, rodzinnych, wynikających z nieuregulowanych 
zobowiązań finansowych. Z tych ważnych społecznie względów zdecydowano 
się na kontynuowanie działań poradniczych pomimo braku dotacji z Funduszu 
Pomocy Postpenitencjarnej.    
 

IV. Źródła finansowania 
 
W 2012r. BPO Warszawa finansowane było z różnych źródeł. Uzyskano dotacje 
od kilku instytucji i organizacji. Ponadto źródłami były wpływy z 1% i z darowizn  
 
Poniżej lista grantodawców: 
1. Miasto st. Warszawa - 291 951,00    
2. PFRON- 129 624,80    
3. Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej  –FIO 2012 - 149 965,00    
4. Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej  – ASOS- 99 534,00  
5. Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej  - 80 000,00    
6. Miasto st. Warszawa POKL - 39 729,00    
7. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 15 000,00    
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V. Współpracownicy 
 
2012 to kolejny rok, w którym nasza organizacja  korzystała  ze znacznej liczby 
wolontariuszy -16 osób (młodszych i starszych), którzy wydatnie pomagali nam  
w codziennej pracy BPO, za co im serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że 
wolontariat w BPO daje  szansę rozwoju różnych umiejętności przydatnych w 
dalszej karierze a nabyte doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej 
niosą korzyść również wolontariuszom. 
 

 

 

 

 

 


