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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  

 

(druk nr 962) 

 

 

 

USTAWA z dnia  26 maja 1982 r. – PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 615) 

 

Art. 3. 

1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest: 

1)   tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury; 

2)   reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw; 

3)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu 

adwokata; 

4)   doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich; 

5)   ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie; 

<5a) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 

poz. ...).> 

6)   sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim. 

2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i 

formach określonych ustawą. 

 

Art. 58. 

Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy: 

1)   reprezentowanie adwokatury; 

1a)  uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby; 

2)   nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej; 

3)   nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem 

aplikantów przez te rady; 

4)   ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib; 

5)   ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, 

a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania; 

5a)  określanie zasad działania zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i 

zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru; 

5b)  określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego; 
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6)   wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3; 

7)   (uchylony) 

8)   rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich; 

9)   udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i 

postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa; 

10)  rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej; 

11)  uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych 

izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych; 

11a)  uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty 

rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty; 

12)  uchwalanie regulaminów dotyczących: 

a)  zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1, 

b)  zasad odbywania aplikacji adwokackiej, 

c)  zasad funkcjonowania rad adwokackich, 

d)  zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, 

e)  (uchylona) 

f)  wzorów pieczęci organów adwokatury, 

g)  zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów 

adwokackich, 

h)  zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 

4a ust. 1, 

i)  działania rzeczników dyscyplinarnych, 

j)  (utraciła moc) 

k)  zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta 

w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, 

aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego[;] <,> 

<l) zasad wyznaczania adwokatów do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

m) dopełnienia obowiązku zawodowego adwokatów w zakresie doskonalenia 

zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu 

przestrzegania tego obowiązku przez adwokatów;> 

13)  zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych 

obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów 

adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do 

właściwych organów o ich odwołanie; 

14)  wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

15)  współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie. 
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USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 507 

 

Art. 41. 

Do zadań samorządu należy w szczególności: 

1)   udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych; 

2)   reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów 

zawodowych; 

3)   współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa; 

4)   przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy 

prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych; 

5)   nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów 

radcowskich; 

<5a) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 

czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 

poz. ...).> 

6)   prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej. 

 

Art. 60. 

Do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy: 

1)   reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, 

instytucji i organizacji; 

2)   udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków 

dotyczących unormowań prawnych; 

3)   koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru 

nad ich działalnością; 

4)   uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego 

wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej; 

5)   wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika 

Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami 

Radców Prawnych; 

5a)  wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków; 

6)   rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych; 

7)   koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych; 

8)   uchwalanie regulaminów: 

a)  działalności samorządu i jego organów, 

b)  zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, 

c)  odbywania aplikacji radcowskiej, 

d)  prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich, 

e)  dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym 

reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę 

prawnego, 

f)  dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego[;] <,> 

<g) dotyczących zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i dokumentowania 

udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, 

h) dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie 

doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących 

zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych;> 

8a)  uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców 

prawnych; 

8b)  (utracił moc) 

9)   tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego 

zasięgu; 

9a)  określanie zasad działania zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców 

rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru; 

9b)  określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego; 

10)  ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu; 

11)  określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat 

związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów 

radcowskich oraz opłat manipulacyjnych; 

11a)  uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty 

rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty; 

12)  wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników 

zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 812)  

 

Art. 24. 

1. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy: 

1)   sądownictwa; 

2)   prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z 

przepisów odrębnych; 

3)   wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego 

przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej; 
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4)   tłumaczy przysięgłych[.] <;> 

<5) nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. ...).> 

2. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów 

kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego. 

3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w 

zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów 

państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. 

4. Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd Służby 

Więziennej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146)  

 

Art. 4. 

1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 

1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

<1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;> 

2)   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3)   działalności charytatywnej; 

4)   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5)   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6)   ochrony i promocji zdrowia; 

7)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9)   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

15)  wypoczynku dzieci i młodzieży; 

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

19)  turystyki i krajoznawstwa; 

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23)  ratownictwa i ochrony ludności; 

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą; 

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

27)  promocji i organizacji wolontariatu; 

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż 

wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną 

społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, o których 

mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb 

społecznych. 

 


