
OSOBY OBJĘTE POMOCĄ 
Przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz.U. z dnia 5 sierpnia 2015 r., poz. 1255; dalej: u.n.p.p.) 
wskazują katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieod‑
płatnej pomocy prawnej. Według pierwszych zapowiedzi poli‑
tyków dostęp do nieodpłatnego poradnictwa miał przysługiwać 
wszystkim obywatelom, jednak już początkowe wersje projektu 
ustawy ograniczyły go jedynie do kręgu osób najuboższych, de‑
finiowanych jako korzystające z  pomocy społecznej. W  wyniku 
krytyki płynącej ze strony wielu środowisk katalog uprawnionych 
został powiększony, jednak w niewystarczającym zakresie (wska‑
zuje się na niską użyteczność społeczną tak wąsko zakreślonego 
katalogu uprawnionych oraz na to, że kwota przeznaczona na 
działanie systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego wy‑
starczyłaby na objęcie pomocą wszystkich obywateli)1. Ostatecz‑
nie przyjęty w ustawie katalog sprawia wrażenie dość przypad‑
kowego zbioru, bowiem pomoc może być udzielona osobom 

1 Poradnictwo prawne i obywatelskie – system, koszty, innowacje, G. Wia‑
derek (red.), Warszawa 2014, s. 49–52, 97–101.

O konieczności zapewnienia pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie sfinansować jej samodziel-
nie, dyskutowano od kilkunastu lat. Pierwszy projekt ustawy przygotowano w 2005 r., w kolejnych latach 
powstało kilka różnych propozycji, ale ostatecznie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej została uchwalona dopiero w 2015 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Choć nie jest idealna, to 
gwarantuje wsparcie części obywateli, którzy niewątpliwie go potrzebują.

nr 19(202) • 26 listopada 2015 zagadnienia społeczno‑gospodarcze

Witold Klaus

Nieodpłatna pomoc prawna

stosunkowo zamożnym2, natomiast część osób ubogich  – np. 
osoby samotne lub samotnie wychowujące dziecko i osiągają‑
ce dochody w wysokości minimalnego wynagrodzenia – została 
z niej wykluczona.

Uprawnionych do wsparcia można podzielić na cztery grupy: 
osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby znajdujące się 
w  szczególnej sytuacji, osoby w  określonym wieku oraz osoby 
w sytuacjach wyjątkowych.

Pierwsza grupa to osoby, którym w ciągu 12 miesięcy przed 
zwróceniem się o  udzielenie porady prawnej zostało przyzna‑
ne świadczenie pieniężne lub niepieniężne na podstawie usta‑
wy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.; dalej 
u.p.s.) i które nie otrzymały decyzji o zwrocie nienależnie pobra‑

2 Na etapie prac legislacyjnych wskazywano na to w ekspertyzie Biura 
Analiz Sejmowych. Zob. J. Waszczuk‑Napiórkowska, Opinia prawna doty-
cząca projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informa-
cji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338), s. 2–3, http://
orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3338 [dostęp 
1 listopada 2015 r.].
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Warto także wskazać, że są osoby, które mogą skorzystać 
z  finansowanej ze środków publicznych nieodpłatnej pomocy 
prawnej oferowanej poza zakresem omawianej ustawy. Zakres 
tego wsparcia niekiedy pokrywa się z  oferowanym na podsta‑
wie u.n.p.p., jak np. w  przypadku osób, które mogą skorzystać 
z  poradnictwa specjalistycznego oferowanego przez ośrodki 
pomocy społecznej. Jego elementem jest poradnictwo prawne 
w  zakresie prawa rodzinnego i  opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego oraz ochrony praw lokatorów (art. 46 ust. 1 i 2 u.p.s.). 
Jest ono świadczone niezależnie od kryterium dochodowego 
każdej osobie, która ma trudności lub wykaże potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, np. znalazła się 
w sytuacji kryzysowej (wskazanej w art. 7 u.p.s.). Na poziomie po‑
wiatu istnieje także obowiązek powołania rzecznika konsumen‑
tów, do którego obowiązków należy oferowanie bezpłatnego 
poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów 
konsumentów, a który ma prawo do wytaczania powództwa na 
rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczą‑
cego się postępowania sądowego7.

Do korzystania na terytorium Polski z  nieodpłatnej pomocy 
prawnej uprawnieni są także niektórzy cudzoziemcy. Z najszer‑
szego wsparcia korzystają obywatele innych państw Unii Eu‑
ropejskiej, którzy nie zamieszkują w  Polsce, jednak uczestniczą 
w naszym kraju w postępowaniu sądowym, o ile nie są w stanie 
ponieść kosztów toczącego się postępowania. Prawo to obejmu‑
je udzielenie im porady prawnej, reprezentowanie przed sądem 
przez adwokata lub radcę prawnego oraz zwolnienie od kosz‑
tów sądowych czy zwrot kosztów podróży do Polski8. Pomoc 
prawną wraz z  reprezentowaniem przez pełnomocnika przed 
organem II instancji mogą uzyskać także cudzoziemcy, którzy 
w  Polsce ubiegają się o  nadanie statusu uchodźcy i  w  ramach 
tej procedury otrzymali negatywną decyzję w sprawach wska‑
zanych w art. 69e ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 680.). 
Przepisy obu tych ustaw wynikają z konieczności implementacji 
odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
I JAK Z NIEJ SKORZYSTAĆ?
Nieodpłatna pomoc prawna przyznana na podstawie usta‑

wy obejmuje bardzo szeroki katalog spraw. Pomocy nie będzie 
można uzyskać jedynie w sprawach podatkowych (jednak tylko 
o  ile są związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej), 
sprawach z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, 
a  także w  sprawach związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej (z  wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności). 

Stosunkowo wąski jest jednak zakres udzielanego wsparcia 
i  w  dużym stopniu może być on niewystarczający w  stosunku 
do potrzeb. Pomoc obejmuje (art.  3 ust.  1 u.n.p.p.): informację 
prawną (czyli przekazanie informacji o  obowiązującym stanie 
prawnym oraz o  uprawnieniach i  obowiązkach danej osoby), 
poradę prawną w  podstawowym zakresie (wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego) albo 
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma (np. projektu 
wniosku w określonej sprawie czy odwołania od decyzji, a także 
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub przyznanie pełno‑

7 Artykuł 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie konku‑
rencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184).

8 Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych 
prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o pra‑
wie pomocy w  celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem 
takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r., nr 10, poz. 67).

nego świadczenia. Przepis art. 8 ust. 1 u.p.s. precyzyjnie określa 
zasady przyznawania wsparcia finansowego, które opierają się na 
kryterium dochodowym3. Jednak tej precyzji już brak w przypad‑
kach przyznawania świadczeń niepieniężnych (takich jak praca 
socjalna, poradnictwo specjalistyczne czy interwencja kryzyso‑
wa). Są one bowiem niezależne od dochodu i wynikają z sytuacji 
kryzysowej danej osoby czy rodziny, której przykłady wskazano 
w art. 7 u.p.s. (np. bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, trudności 
wychowawcze). 

Do drugiej grupy należą osoby, które posiadają Kartę Dużej Ro‑
dziny, mają status kombatanta albo weterana lub weterana po‑
szkodowanego. Uprawnienie to nie zależy zatem od osiąganego 
dochodu, ale od specyficznej sytuacji osobistej, w jakiej znajduje 
się uprawniony do skorzystania z  pomocy prawnej. Karta Du‑
żej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli 
takiej, w  której na utrzymaniu rodziców lub rodzica pozostaje 
co najmniej troje niepełnoletnich dzieci (lub starszych, o  ile się 
uczą, albo posiadają orzeczenie o  umiarkowanym bądź znacz‑
nym stopniu niepełnosprawności)4. Kombatantem jest osoba, 
która brała udział w  wojnach, działaniach zbrojnych i  powsta‑
niach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub 
organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP, albo 
też była zaangażowana w  działalność równorzędną (wskazaną 
w art. 2 ustawy o kombatantach, m.in. w działania w ruchu opo‑
ru, protesty antykomunistyczne w czerwcu 1956 r. lub grudniu 
1970 r., ochronę ludności narodowości żydowskiej), a także była 
więziona w  obozach hitlerowskich lub sowieckich, represjono‑
wana w okresie okupacji lub w  latach 1944–19565. Weteranem 
jest każda osoba, która została skierowana na okres co najmniej 
60 dni do udziału w  misji pokojowej, stabilizacyjnej lub innej 
misji odbywającej się poza granicami państwa, będąc wówczas 
członkiem Sił Zbrojnych RP, funkcjonariuszem Straży Granicznej 
lub Biura Ochrony Rządu, albo członkiem grupy ratowniczej 
Państwowej Straży Pożarnej. Weteranem poszkodowanym jest 
osoba, która w trakcie takiej misji doznała uszczerbku na zdrowiu 
wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami 
lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiąz‑
ków służbowych6.

Kolejna grupa uprawnionych została określona ze względu 
na wiek. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, 
która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat. Wreszcie grupa 
ostatnia to osoby, które znalazły się w szczególnym położeniu 
z  uwagi na czynniki zewnętrzne – wystąpienie klęski żywioło‑
wej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej – i  z  tego po‑
wodu znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. De‑
finicje tych pojęć można znaleźć w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 ustawy 
o stanie klęski żywiołowej (choć u.n.p.p. wprost się do niej nie 
odwołuje).

3 Od 1 października 2015 r. maksymalne kwoty dochodów wynoszą 
634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę w rodzi‑
nie (Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zwery‑
fikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1058). Powyższych warunków 
finansowych można nie spełniać w  wyjątkowych wypadkach wskaza‑
nych w art. 8 ust. 1 u.p.s.. 

4 Artykuł 4 ust. 1–4 i 5 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1863).

5 Artykuł 1–4 ustawy o  kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i  okresu powojennego (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1206, ze zm.; dalej: ustawa o kombatantach). 

6 Artykuł 2 i 3 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa 
(Dz.U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203).
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mocnika z urzędu). Nie będzie natomiast obejmowała pomocy 
w sporządzeniu pism procesowych w toczącym się postępowa‑
niu przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. 
Stosując wykładnię językową z  tego ostatniego zdania można 
wnosić a contrario, że pomoc powinna objąć zatem sporządza‑
nie pism inicjujących postępowanie sądowe czy sądowoadmini‑
stracyjne. Jednak przepis wprost dopuszczający takie rozwiąza‑
nie został usunięty z ustawy w trakcie prac senackich, co może 
oznaczać, że zamiarem ustawodawcy nie było zaoferowanie 
tego typu pomocy9.

Procedura pomocy prawnej rozpoczyna się od udowodnienia 
przez wnioskodawcę, że jest uprawniony do skorzystania z niej. 
Następuje to przez przedstawienie odpowiednich dokumentów: 
ważnej Karty Dużej Rodziny, legitymacji weterana lub weterana 
poszkodowanego, dokumentu tożsamości (w celu stwierdzenia 
wieku wnioskodawcy), zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych (wydanego w  trybie 
art. 22 ust. 1 lub 2 ustawy o kombatantach). 

Sytuacja jest bardziej skomplikowana jeśli chodzi o  osoby 
korzystające z pomocy społecznej. Mają one obowiązek przed‑
stawić oryginał lub odpis decyzji o  przyznaniu im świadczenia 
z pomocy społecznej (w przypadku świadczeń pieniężnych) lub 
też zaświadczenie o  korzystaniu ze świadczeń niepieniężnych 
(w tych przypadkach nie jest bowiem wydawana decyzja admi‑
nistracyjna zgodnie z art. 106 ust. 2 u.p.s.). Do wydania zaświad‑
czenia stosować się będzie art. 217 i 218 kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zatem będzie ono 
musiało być wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni. Poza 
przedstawieniem tych dokumentów wnioskodawca będzie mu‑
siał pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, 
że nie wydano w stosunku do niego decyzji o zwrocie nienależ‑
nie pobranego świadczenia.

Osoba, która oczekuje pomocy prawnej po wystąpieniu za‑
grożenia lub odniesieniu straty w  wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, będzie 
obowiązana złożyć jedynie oświadczenie (także pod rygorem 
odpowiedzialności karnej), że zdarzenie to nastąpiło, a ona znaj‑
duje się w stanie zagrożenia lub poniosła straty w związku z jego 
wystąpieniem. 

Przed przystąpieniem do udzielania pomocy wnioskujący 
może być także poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.

PODMIOTY UDZIELA JĄCE NIEODPŁATNEJ POMOC Y PRAWNEJ
Ustawodawca wyróżnił dwie grupy podmiotów, które mogą 

udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. Do pierwszej należą ad‑
wokaci i  radcowie prawni, którzy w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach mogą upoważnić do świadczenia takiego wsparcia 
swoich aplikantów. Do drugiej, organizacje pozarządowe prowa‑
dzące działalność pożytku publicznego. Wprowadzona została 
także zasada zapewnienia równowagi pomiędzy tymi podmio‑
tami – w  każdym z  powiatów połowę punktów świadczących 
pomoc powinny prowadzić organizacje, a  połowę adwokaci 
lub radcowie. Zasada równowagi została także wprowadzona 
przy zlecaniu wsparcia prowadzonego przez korporacje prawni‑

9 Senatorowie mieli wątpliwości odnośnie do stosowania instytucji 
prekluzji sądowej wskazanej w art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywil‑
nego do pozwów przygotowywanych w ramach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, por. Uzasadnienie do Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z  dnia 24  lipca 2015  r. w  sprawie ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej, s.  1–2, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/113
C35D6734E2DFFC1257E9100284CD6/%24File/3751.pdf [dostęp 1  listo‑
pada 2015].

cze – starosta powinien dążyć do zapewnienia równomiernego 
udziału przedstawicieli obu samorządów w wykonywaniu tego 
zadania10. 

W przypadku organizacji pozarządowych chcących prowadzić 
punkty poradnictwa ustawodawca wprowadził warunki, które 
mają gwarantować wysoką jakość pomocy świadczonej przez 
te podmioty. Po pierwsze, dotyczą one samej organizacji, która, 
aby ubiegać się o zgodę na prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, musi:
• mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu 

zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub infor‑
macji prawnych,

• przedstawić zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z ad‑
wokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub prawni‑
kiem legitymującym się określonymi umiejętnościami wskaza‑
nymi w art. 11 ust. 3 pkt 2 u.n.p.p.,

• dawać gwarancję należytego wykonania zadania, w szczegól‑
ności przez złożenie pisemnego zobowiązania o zapewnieniu 
poufności w  związku z  udzielaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej i  jej dokumentowaniem, a  także o  profesjonalnym 
i rzetelnym udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zwłasz‑
cza w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Organizacje, które nie rozliczyły się z  dotacji przyznanej na 
wykonanie jakiegokolwiek zadania publicznego lub wykorzy‑
stały dotację niezgodnie z  celem jej przyznania, nie będą mo‑
gły świadczyć nieodpłatnej pomocy prawnej. Zakaz obejmie 
także organizacje, z którymi starosta rozwiązał umowę, gdyż nie 
spełniały warunków świadczenia pomocy prawnej określonych 
w u.n.p.p.

Po drugie, organizacja może do udzielania pomocy zatrud‑
nić jedynie osoby o  określonych kompetencjach11. Mogą być 
to oczywiście adwokaci lub radcowie prawni, ale także doradcy 
podatkowi (przy poradach z  zakresu prawa podatkowego) lub 
magistrzy prawa, którzy posiadają co najmniej trzyletnie do‑
świadczenie w udzielaniu pomocy prawnej, a ponadto korzysta‑
ją z pełni praw publicznych, mają pełną zdolność do czynności 
prawnych i  nie byli karani za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego. Klienci korzystający ze wsparcia magi‑
strów prawa będą musieli również podpisać oświadczenie, że są 
świadomi faktu, iż pomocy nie udziela im adwokat, radca prawny 
ani doradca podatkowy. 

ORGANIZAC JA SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOC Y PRAWNEJ
Za organizację systemu funkcjonowania pomocy prawnej jest 

odpowiedzialny starosta i  jest to zadanie zlecone z  zakresu ad‑
ministracji rządowej. Liczba punktów pomocy prawnej na terenie 
każdego powiatu uzależniona jest od liczby jego mieszkańców 
i  jest ustalana za pomocą specjalnego mnożnika, gdzie 1 punkt 
przypada na 25  tys. mieszkańców, jednak w  żadnym powiecie 
tych punktów nie może być mniej niż 2 ani więcej niż 35. Środki 
na prowadzenie punktów pomocy prawnej starosta otrzymuje 
z budżetu centralnego za pośrednictwem właściwego wojewody.

10 Nie wiadomo, czy chodziło o zapewnienie równej liczby przedsta‑
wicieli obu środowisk, czy też ich proporcjonalnego udziału w  odnie‑
sieniu do liczby tych specjalistów prowadzących działalność na terenie 
danego powiatu (liczba praktykujących adwokatów jest znacznie niższa 
niż liczba radców prawnych).

11 Umowy organizacja musi przedstawić staroście, który w  razie 
ich braku może rozwiązać umowę z organizacją. Wydaje się jednak, że 
chodzi tu o brak jakichkolwiek umów z osobami spełniającymi kryteria 
z art. 11 ust. 6 u.n.p.p., a nie o brak umowy z konkretną osobą, wskazaną 
w trakcie starania się o dotację na prowadzenie punktu pomocy prawnej. 
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W  zakresie prowadzenia punktów pomocy prawnej starosta 
może współpracować z  gminami, położonymi na obszarze da‑
nego powiatu. Ma on obowiązek ustalić harmonogram udziela‑
nia pomocy, wskazując dni, godziny i miejsca, w których będzie 
świadczona pomoc prawna12, a następnie upowszechnić te in‑
formacje w Biuletynie Informacji Publicznej. W każdym punkcie 
pomoc prawna powinna być udzielana średnio przez 5 dni w ty‑
godniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Starosta zobowią‑
zany jest także zawrzeć stosowne porozumienia z okręgową radą 
adwokacką i okręgową izbą radców prawnych w celu ustalenia 
zasad współpracy, w tym liczby adwokatów oraz radców, mają‑
cych świadczyć nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu. 
To władze samorządów prawniczych wskażą spośród swoich 
członków osoby, z którymi starosta zawrze następnie indywidu‑
alne umowy na prowadzenie punktów. 

Połowę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej starosta powi‑
nien powierzyć do prowadzenia organizacjom pozarządowym, 
co oznacza sfinansowanie tego działania w  100%, zatem bez 
wymagania od organizacji wnoszenia wkładu własnego. W tym 
celu starosta obowiązany jest ogłosić otwarty konkurs ofert, 
prowadzony w  trybie art. 13–16 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.; 
dalej: u.d.p.p.). Oznacza to, że organizacje, które spełniają kryteria 
z art. 11 ust. 6 u.n.p.p., będą ze sobą rywalizowały o prowadzenie 
określonego punktu, składając oferty, które będą oceniane pod 
kątem ich doświadczenia, proponowanych kosztów, ewentual‑
nej wysokości wkładu własnego i innych czynników wskazanych 
w art. 15 ust. 1 u.d.p.p. 

Ustawa nakazuje zawarcie umów z organizacjami do 30 listo‑
pada roku poprzedzającego wykonanie zadania (w 2015 r. – do 
15 grudnia). Nie jest to spójne z przepisami art. 13 ust. 5 u.d.p.p., 
który nakazuje ogłoszenie konkursów dopiero po sporządzeniu 
projektu uchwały budżetowej i przekazaniu jej organowi stano‑
wiącemu samorządu terytorialnego, zatem – zgodnie z art. 238 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 
ze zm.) – po 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Z praktyki wiadomo, że samorządy nie składają tych projektów 
wcześniej. Zatem przy zachowaniu innych terminów z  u.d.p.p., 
w tym okresu minimum 21 dni na składanie ofert, nie udałoby 
się zachować terminu wskazanego w art. 11 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p. 
Zakładając racjonalność ustawodawcy należy zatem przyjąć, że 
u.n.p.p. w tym zakresie stanowi lex specialis do przepisów u.d.p.p. 
odnośnie do terminu ogłaszania konkursu i  należy ogłosić go 
wcześniej niż wskazywałby na to przepis art.  13 ust.  5 u.d.p.p. 

12 Minister Sprawiedliwości powinien określić szczegółowe wytyczne 
odnośnie do miejsc prowadzenia punktów pomocy prawnej, w  szcze‑
gólności ich dostosowania do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami 
i łatwego dostępu do nich. 

W innym wypadku organizacje byłyby wykluczone z prowadze‑
nia punktów poradnictwa, a to byłoby sprzeczne z celem ustawy. 

Ustawa określa także wysokość kwoty bazowej, która ma być 
przeznaczona na prowadzenie jednego punktu pomocy praw‑
nej. W  2016  r. wynosi ona 5150 złotych, a  w  kolejnych latach 
będzie ustalana wspólnie przez ministrów sprawiedliwości i  fi‑
nansów. Z tej kwoty 3% starosta może przeznaczyć na działania 
związane z  organizacją pomocy prawnej (kwestie techniczno‑
‑lokalowe, obsługę konkursów oraz umów), a 97% powinno być 
przeznaczone na wynagrodzenia adwokatów i  radców praw‑
nych albo przekazane organizacjom pozarządowym na prowa‑
dzenie przez nich punktów pomocy prawnej. Warto podkreślić, 
że organizacja kwotę tę może przeznaczyć na wynagrodzenia 
prawników udzielających porad lub na inne cele wskazane 
w ofercie, związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej po‑
mocy prawnej. 

Starosta jest także odpowiedzialny za zbieranie i przechowy‑
wanie dokumentów, które powstaną w  trakcie prowadzenia 
punktów pomocy prawnej, w tym wszystkich oświadczeń skła‑
danych przez osoby korzystające (w tym zakresie jest administra‑
torem danych osobowych), a  także kart nieodpłatnej pomocy 
prawnej13. Dokumenty te prowadzący punkty pomocy prawnej 
przekazują staroście w  sposób zapewniający przestrzeganie 
zasady poufności, tak aby nie można było powiązać danych 
z  oświadczenia z  zakresem pomocy otrzymanej przez upraw‑
nionego. Na ich podstawie starosta sporządza coroczną infor‑
mację o wykonywaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
danego powiatu i  przekazuje ją właściwemu wojewodzie oraz 
Ministrowi Sprawiedliwości. Ten ostatni może powołać Radę Nie‑
odpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej, której jednym 
z celów jest analiza funkcjonowania systemu nieodpłatnego po‑
radnictwa prawnego w Polsce. 

PODSUMOWANIE
Choć prace nad ustawą trwały przez wiele lat, ustawa o nie‑

odpłatnej pomocy prawnej nie jest dopracowanym aktem 
prawnym. Największe zastrzeżenia budzi wąski katalog osób 
uprawnionych do skorzystania z jej dobrodziejstw. W przepisach 
brakuje także wymogu standaryzacji usług – czyli zapewnienia, 
by każda osoba, korzystająca z  dowolnego punktu w  Polsce 
otrzymała zbliżoną co do jakości i  treści poradę. W  tym celu 
należałoby – jak w większości państw, posiadających podobne 
uregulowania – stworzyć organ (lub wydzieloną komórkę w mi‑
nisterstwie), odpowiedzialny za kierowanie całym systemem, 
kontrolowanie podmiotów udzielających wsparcia i  ewaluację 
ich działania.

13 Na kartach mają być zbierane informacje na temat czasu trwania, 
formy pomocy oraz dziedziny prawa, której ona dotyczyła.

Dr Witold Klaus – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.


