
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Druk nr 962 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 23 lipca 2015 r. nad ustawą  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-6, 8, 10-16, 18-25. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Michał Seweryński  (-) Stanisław Iwan 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

 

1)  w art. 3 w ust. 1 skreśla się pkt 4; Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 3 skreśla się ust. 3; Poprawka 

KPCPP, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie podlega 

podatkowi od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054, z poźn. zm.).”; 

Poprawka 

mniejszości 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 4 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „osobie 

fizycznej” dodaje się wyrazy „zamieszkującej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 11, 23 i 24 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 4: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) której przyznano świadczenie z pomocy społecznej na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 163 i 693) lub która spełnia warunki do uzyskania 

takiego świadczenia, lub”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, albo zaświadczenia 

o spełnianiu warunków do przyznania świadczenia z pomocy 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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społecznej na podstawie tej ustawy”, 

c) skreśla się ust. 3, 

d) w ust. 5–8 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 4”, 

e) w ust. 9 skreśla się pkt 2; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6, 12 i 22 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 7 . 

 

6)  w art. 4: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) której przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się 

o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nie przekraczał kwoty 

najniższej emerytury ogłoszonej na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748), 

lub”; 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, przed 

uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 

oświadczenie, że jej przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się 

o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nie przekraczał kwoty 

najniższej emerytury. 

2b. Dochód, o którym mowa w ust. 2a, oblicza się 

z uwzględnieniem zasad określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”, 

c) w ust. 4 użyte dwukrotnie wyrazy „pkt 1–6” zastępuje się wyrazami 

„pkt 1 i 2–6”, 

d) w ust. 5–8 po wyrazach „pkt 6” dodaje się wyrazy „, ust. 2a”, 

e) w ust. 9 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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„1a) ust. 2a – określa załącznik nr 1a do ustawy;”; 

7)  w art. 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) której przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty najniższej emerytury ogłoszonej 

na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748), lub”; 

Poprawka 

KPCPP 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 21 należy głosować łącznie.  

 

8)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915),”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 6 w ust. 2 skreśla się pkt 5; Poprawka 

KPCPP 

10)  w art. 6 w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy „przez adwokata lub radcę 

prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 7 w ust. 2 wyrazy „ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 4”; Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 7 w ust. 2 po wyrazach „pkt 6” dodaje się wyrazy „, ust. 2a”; Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 



– 4 – 

13)  w art. 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„porozumienie” zastępuje się wyrazem „porozumienia”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 14, 15 i 20 należy głosować łącznie.  

 

14)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz 

„dziekana”; 

Poprawka 

KSTAP 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 10 w ust. 2: 

a) w zdaniu pierwszym wyraz „dziekanom” zastępuje się wyrazami 

„okręgowej radzie adwokackiej oraz radzie okręgowej izby radców 

prawnych”, 

b) w zdaniu drugim wyrazy „dziekan okręgowej rady adwokackiej lub 

dziekan rady okręgowej izby radców prawnych” zastępuje się 

wyrazami „okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby 

radców prawnych”; 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 25 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 17 . 

 

16)  w art. 11: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej 

pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji 

pozarządowej może udzielać także doradca podatkowy w zakresie 

prawa podatkowego.”, 

b) skreśla się ust. 4, 5 i 13, 

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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„2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia 

z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym;”; 

17)  w art. 11 w ust. 5 wyrazy „ust. 5–8” zastępuje się wyrazami „ust. 6–8”; Poprawka 

KSTAP 

18)  w art. 11 w ust. 10 skreśla się wyrazy „art. 4 ust. 7 i 8,”; Poprawka 

KPCPP, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

19)  w art. 11 w ust. 12 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– stosuje się art. 10 ust. 2.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 26 w ust. 3 wyrazy „Dziekan okręgowej rady adwokackiej lub 

dziekan rady okręgowej izby radców prawnych” zastępuje się wyrazami 

„Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców 

prawnych”; 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w załączniku nr 1: 

a) w treści oświadczenia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, 

adres)……………………………….., PESEL…………………....., 

oświadczam, że jestem uprawniony (-na) do uzyskania nieodpłatnej 

pomocy prawnej z uwagi na wystąpienie klęski żywiołowej, w wyniku 

której:
2)

 

 znalazłem (-am) się w sytuacji zagrożenia, 

 poniosłem (-am) straty.”, 

b) skreśla się odnośnik nr 3; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

22)  po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu: 

„Załącznik nr 1a 

 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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WZÓR 

 

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2a 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. poz. …) 

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

…….……………………………, PESEL
1)

 

……………………………... oświadczam, że w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia mój przeciętny 

miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 

kwoty najniższej emerytury ogłoszonej na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy (-ma) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………... 

(data i podpis osoby uprawnionej) 

 

1)
 W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość.”; 

23)  skreśla się załącznik nr 2; Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

24)  w załączniku nr 3, w treści oświadczenia wyrazy „świadczenie 

z pomocy społecznej przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i niewydanie 

wobec mnie w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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świadczenia” zastępuje się wyrazami „przyznanie świadczenia 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub spełnienie warunków do uzyskania takiego 

świadczenia”;  

25)  skreśla się załącznik nr 4. Poprawka 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


