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Opinia do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(druk nr 962) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

wpisuje się w strategię rozwoju kraju do roku 2020, określoną w uchwale nr 157 Rady 

Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

We wskazanym dokumencie rządowym przewidziano m.in. „zapewnienie lepszego dostępu do 

informacji prawnej i usług prawniczych, w tym pomocy prawnej dla osób znajdujących się 

w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości” (zob. uzasadnienie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa). Jednocześnie 

opiniowaną ustawę można uznać za kolejny etap budowy systemu pomocy obywatelom 

w ramach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, którego to częścią jest już chociażby 

uchwalona w dniu 10 października 2014 r. ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego 

i świadka.  

Podstawowym celem ustawy jest upowszechnienie i zinstytucjonalizowanie poradnictwa 

prawnego przez stworzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie polegające na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej ma być zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej realizowanym przez poszczególne powiaty w porozumieniu z gminami bądź też 

samodzielnie. Z tego tytułu powiaty będą otrzymywały dotację celową, której wysokość 

będzie stanowiła dwunastokrotność iloczynu kwoty bazowej (określanej corocznie przez 

Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu) oraz 

mnożnika odzwierciedlającego wielkość powiatu mierzoną liczbą ludności – art. 20 ust. 3–5. 

3% tak obliczonej dotacji przeznaczone będzie na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-
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technicznej zadania, natomiast pozostałe 97% ma pokryć zobowiązania powiatu względem 

podmiotów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, beneficjentami nieodpłatnej pomocy prawnej mogą być 

osoby fizyczne, które spełniają jedną z następujących przesłanek: 

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 

prawnej korzystały ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej i które w tym okresie nie zostały zobowiązane do zwrotu 

nienależnie pobranego świadczenia, 

– posiadają Kartę Dużej Rodziny, 

– uzyskały zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

– posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 

– nie ukończyły 26 lat albo mają skończone 65 lat, 

– w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. 

Adresowana do tych osób pomoc prawna ma z kolei polegać na: 

– poinformowaniu uprawnionego o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących mu 

uprawnieniach lub o spoczywających na nim obowiązkach, 

– wskazaniu uprawnionemu sposobu rozwiązania jego problemu prawnego, 

– udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa 

znajduje się na etapie przedsądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze 

postępowanie przygotowawcze, 

– sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie 

sądowoadministracyjne, 

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych tudzież ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym bądź też ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym (art. 3 ust. 1). 

Pomoc prawna udzielana na zasadach określonych w ustawie nie będzie mogła dotyczyć 

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu 

prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także innych niż podatkowe spraw związanych 

z  prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
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działalności. 

Co ważne, ustawa nie zniesie obowiązków nałożonych na organy administracji publicznej 

w zakresie poradnictwa prawnego (odnosi się to przede wszystkim do organów zajmujących się 

pomocą społeczną) ani też nie ograniczy działalności innych podmiotów, przykładowo: 

uniwersyteckich klinik czy poradni prawnych, świadczących nieodpłatnie pomoc prawną 

(art. 2). 

Osoby ubiegające się o udzielenie pomocy prawnej będą musiały potwierdzić swoje 

uprawnienie odpowiednimi dokumentami, tj. decyzją wydaną na podstawie powołanej już 

ustawy o pomocy społecznej, Kartą Dużej Rodziny, stosownym zaświadczeniem, legitymacją 

albo dokumentem stwierdzającym tożsamość. Osoby znajdujące się w stanie zagrożenia lub 

poszkodowane klęską żywiołową, katastrofą naturalną, względnie awarią techniczną, jak 

również osoby uprawnione z innych tytułów, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub 

zostały dotknięte zdarzeniem losowym, będą obowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia 

odnośnie do wystąpienia przesłanek legitymujących je do uzyskania nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Przedmiotowe oświadczenie, podobnie jak i inne oświadczenia wymagane ustawą, 

będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wzory tych wszystkich oświadczeń określone zostały w załącznikach do ustawy. Warto też 

dodać, że starosta będzie administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach 

beneficjentów, a same oświadczenia będą przechowywane dla potrzeb kontroli przez 3 lata, 

w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim. 

Ustawa zakłada utworzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Na każdy powiat 

ma przypadać nie mniej niż 2 (w przypadku najmniejszych powiatów liczących do 50.000 

mieszkańców) i nie więcej niż 35 takich punktów. Dokładna ich liczba ma odpowiadać 

mnożnikowi obliczonemu dla potrzeb ustalenia dotacji celowej (art. 8 ust. 2). Według 

postanowienia art. 8 ust. 3 ustawy, pomoc prawna ma być świadczona w każdym z punktów 

w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez minimum 4 godziny dziennie. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej mają udzielać adwokaci oraz radcowie prawni, a także 

osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Generalnie rzecz biorąc, organizacjom pozarządowym ma zostać powierzone 

prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 11 ust. 1). 

Adwokaci i radcowie prawni będą zawierali umowy z powiatem i na podstawie tych 

umów obowiązani będą w szczególności do udzielania pomocy prawnej w udostępnionym im 
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lokalu (gminnym bądź powiatowym) zgodnie z harmonogramem określonym w porozumieniu 

powiatu i gmin lub ustalonym przez starostę. Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli udzielać aplikanci 

adwokaccy oraz aplikanci radcowscy. W myśl zaś art. 5 ust. 3, adwokat lub radca prawny 

będzie mógł odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jedynie z ważnych powodów. 

Ustawa przewiduje również, że corocznie zawierane będą porozumienia między powiatem 

a  właściwą okręgową radą adwokacką oraz właściwą okręgową izbą radców prawnych, 

precyzujące zasady udziału adwokatów i radców prawnych w systemie nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego oraz nakładające na samorządy określone obowiązki z tym związane. 

Z kolei powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 

pozarządowej ma być każdorazowo poprzedzone otwartym konkursem ofert, przeprowadzonym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Udział we wspomnianym konkursie będzie mogła wziąć organizacja, która 

ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych z udzielaniem 

porad prawnych lub informacji prawnych i która zarazem jest w stanie przedstawić umowę 

(promesę jej zawarcia) z adwokatem, radcą prawnym, ewentualnie doradcą podatkowym lub 

magistrem prawa, który będzie udzielał porad prawnych w punkcie. Ponadto ustawa wymaga, 

aby organizacja pozarządowa dawała rękojmię należytego wykonywania zadania, w tym 

zapewniała poufność przy udzielaniu porad prawnych i ich dokumentowaniu, jak również 

gwarantowała profesjonalizm i rzetelność w tym zakresie, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia 

konfliktu interesów (art. 11 ust. 6). O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej nie będzie jednak mogła ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie 2 lat 

poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji 

przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem 

jej przyznania, a także organizacja pozarządowa, z którą starosta – z uwagi na niespełnienie 

ustawowych wymogów – rozwiązał umowę dotyczącą powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Podkreślenia wymaga też to, że ustawa określa kwalifikacje, jakie powinien posiadać 

prawnik (niebędący adwokatem, radcą prawnym ani też doradcą podatkowym) udzielający 

porad z ramienia organizacji pozarządowej. Wśród tych wymagań na uwagę zasługuje nade 

wszystko warunek posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w wykonywaniu 

wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem 
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pomocy prawnej (art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b). Dodatkowo należy nadmienić, iż przed 

uzyskaniem pomocy prawnej od takiej osoby uprawniony będzie składał pisemne 

oświadczenie (wzór w załączniku nr 4 do ustawy), iż jest świadomy faktu, że udzielający 

pomocy nie jest adwokatem, radcą prawnym ani doradcą podatkowym. Wprowadzenie 

takiego wymogu związane jest m.in. z tym, że magistrów prawa nie dotyczą obowiązki 

i gwarancje związane z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego (np. obowiązek 

zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązek przestrzegania zasad etyki czy obowiązek 

zachowania tajemnicy zawodowej, któremu to odpowiadają chociażby ograniczenia dowodowe 

w procesie karnym). 

Ustawa obejmuje ponadto rozdział poświęcony edukacji prawnej. Art. 14 przesądza, iż 

podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej 

społeczeństwa leży w gestii organów administracji publicznej. Celem tych działań powinno 

być w szczególności upowszechnienie wiedzy o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych, jak również 

międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego 

rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz 

w procesie stanowienia prawa. Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być też realizowane 

przez podmioty wymienione w art. 15 ust. 1 (w tym organizacje pozarządowe), przy czym do 

zlecania wykonania takich zadań stosuje się regulacje zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Oceny funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego – w oparciu 

o informacje przekazywane przez starostów – będzie dokonywał corocznie (do dnia 30 czerwca) 

Minister Sprawiedliwości. Ministrowi temu (a także innym właściwym organom administracji 

publicznej, zwłaszcza starostom) powierzono poza tym zorganizowanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Ustawa przewiduje również możliwość powołania Rady Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej oraz Edukacji, złożonej z 13 członków i pełniącej rolę organu opiniodawczo-

doradczego Ministra Sprawiedliwości. 

Ustawa wprowadza konieczne zmiany w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 

o adwokaturze, ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawie z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego. 



– 6 – 

 

W przepisach dostosowujących określona została m.in. kwota bazowa w roku 2016 

(5.150 zł). Za punkt wyjścia przy jej obliczeniu przyjęto wynagrodzenie prokuratora prokuratury 

rejonowej w stawce pierwszej awansowej, z tym że z uwagi na godzinowy wymiar, w jakim 

prawnicy mają być zaangażowani w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, uznano, że 

kwota bazowa nie powinna przekraczać 2/3 wysokości wynagrodzenia należnego prokuratorom, 

powiększonego o 3% na obsługę organizacyjno-techniczną. Z kolei w art. 28 ustawy zawarta 

została reguła budżetowa precyzująca maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący 

skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy. 

W myśl art. 29 ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Jedynie w przypadku 

przepisów niezbędnych do zorganizowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej wskazano 

krótszy okres vacatio legis. Przepisy te wejdą w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz 

edukacji prawnej społeczeństwa przedłożyła Rada Ministrów (druk nr 3338 z dnia 16 kwietnia 

2015 r.). Jego pierwsze czytanie odbyło się na 92. posiedzenia Sejmu w dniu 13 maja 2015 r., 

natomiast dalsze prace legislacyjne toczyły się w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

W ramach wymienionych wyżej komisji powołano podkomisję nadzwyczajną, która 

w  dniu 11 czerwca 2015 r. przedstawiła sprawozdanie rekomendujące komisjom przyjęcie 

projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Propozycja podkomisji 

z drobnymi zmianami, głównie natury redakcyjnej, została następnie zaakceptowana przez 

połączone komisje (druk nr 3514 z dnia 22 czerwca 2015 r.). 

W porównaniu z projektem przedstawionym przez rząd sprawozdanie uchwalone przez 

Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisję Sprawiedliwości 

i  Praw Człowieka poszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej 

pomocy prawnej (według przedłożenia rządowego, uprawnionymi miały być m.in. osoby, 

które ukończyły 75 lat, zaś komisje wprowadziły zmiany przyznające legitymację osobom 

niepełnoletnim oraz osobom, które ukończyły 65 lat). Komisje uwzględniły również uwagi 

zgłoszone w opiniach Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Biura Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu, dotyczące dopuszczenia aplikantów adwokackich i radcowskich 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto usunięto rozdział poświęcony kwestii 
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udzielania nieodpłatnej informacji prawnej (projekt złożony do laski marszałkowskiej zakładał, 

iż wojewodowie będą prowadzić wojewódzkie centra informacji prawnej świadczące usługę 

tego typu za pośrednictwem infolinii telefonicznej, przy czym samo zadanie udzielania 

informacji prawnej miało zostać powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność pożytku publicznego). Podkomisja, a później także komisje ustaliły też niższy 

maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie 

ustawy (w projekcie rządowym limit ten planowany był na kwotę 1 079 384 513 zł, 

a  w  sprawozdaniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka omawiany limit określono na poziomie 1 047 706 318 zł). 

Wprowadzono też szereg zmian w zakresie systematyki i redakcji przepisów. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 95. posiedzeniu Sejmu w dniu 

23  czerwca 2015 r. W związku ze zgłoszonymi wnioskami legislacyjnymi, w tym poprawką 

rozszerzającą krąg uprawnionych o osoby wykazujące dochód niższy niż kwota minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, projekt został ponownie skierowany do właściwych komisji. 

W dodatkowym sprawozdaniu (druk nr 3514-A) Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ustosunkowały się negatywnie 

do przedmiotowych poprawek. 

Ostatecznie ustawa została uchwalona na tym samym posiedzeniu Sejmu w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 3 w ust. 3 znajduje się rozstrzygnięcie co do kwestii podatkowych. Stosownie 

do tego przepisu, udzielona nieodpłatna pomoc prawna nie stanowi przychodu w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzenie 

tej regulacji wywołuje zastrzeżenia dwojakiego rodzaju. 

Po pierwsze, z punktu widzenia postulatu kompletności wyżej wymienionej ustawy 

podatkowej wskazane jest, aby wszelkie wyłączenia czy zwolnienia zostały określone w tym 

właśnie akcie normatywnym, a nie w ustawach normujących poszczególne dziedziny życia 

(por. § 2 Zasad Techniki Prawodawczej). 

Po drugie, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 117a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest 

„wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej 
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i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie 

decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 

społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych”, wątpliwe jest, czy art. 3 ust. 3 

posługuje się prawidłową formułą. Nie sposób przecież przyjąć, że pomoc prawna, która 

będzie świadczona na podstawie opiniowanej ustawy, oraz pomoc prawna udzielana osobie 

korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej różnią się w takim stopniu, że w przypadku 

pierwszej nie można w ogóle mówić o przychodzie, podczas gdy w odniesieniu do tej drugiej 

istnieje zaledwie konieczność ustanowienia zwolnienia od podatku dochodowego. 

Nie przesądzając tego, czy słuszne jest w tym wypadku ustalenie, że udzielenie pomocy 

prawnej w trybie ustawy nie stanowi przychodu czy też w to miejsce powinno być raczej 

wprowadzone wspomniane zwolnienie od podatku (na wzór zacytowanego powyżej art. 21 

ust. 1 pkt 117a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), 

należy postulować dokonanie wyboru jednej konstrukcji prawnej. Skoro zaś zagadnienie 

podobne zostało już unormowane w ustawie podatkowej, wypada w pierwszej kolejności 

rozważyć przyjęcie analogicznej regulacji. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 3 skreśla się ust. 3, 

– po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 117a dodaje się 

pkt 117b w brzmieniu: 

„117b) wartość nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej na podstawie ustawy z dnia 

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

poz. …);”.”; 

2. Na tle art. 4 ust. 1 ustawy powstaje zasadnicze pytanie: czy ustawodawca prawidłowo 

określa krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia ze strony państwa w formie 

nieodpłatnej pomocy prawnej? Zarówno w uzasadnieniu projektu wniesionego przez Radę 

Ministrów, jak i w toku prac legislacyjnych wielokrotnie podnoszony był argument, iż ustawa 

wypełni lukę w postaci braku mechanizmów gwarantujących dostęp do profesjonalnej porady 

prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (majątkowej) lub życiowej. 

Opisywana sytuacja, tzn. niemożność uzyskania fachowej pomocy prawnej przez osoby 

nieposiadające dostatecznych zasobów materialnych, w szczególności więc osoby ubogie, 
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wskazuje – jak to zaznaczono w uzasadnieniu projektu – na nierówny dostęp obywateli do 

usług prawniczych, czego konsekwencją może być uznanie, że „państwo nie zapewnia swoim 

obywatelom równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”. Ta konkluzja dotyczy przy tym 

tylko etapu poprzedzającego wszczęcie sporu sądowego, gdyż w postępowaniach toczących 

się czy to przed sądami powszechnymi, czy też sądami administracyjnymi, osoby niezamożne 

mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zatem, ideą przyświecającą pracom 

nad ustawą regulującą kwestię dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej od samego początku 

było wyrównanie szans obywateli na „uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej już na etapie 

przedsądowym”. 

Tymczasem wyliczenie zawarte w art. 4 ust. 1 jedynie częściowo realizuje powyższe 

założenia. Z pewnością nie każda osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny (tzn. dokument 

identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, przyznawany bez względu na ocenę sytuacji 

materialnej członków danej rodziny) spełnia kryterium braku dostatecznych zasobów 

pozwalających na uzyskanie fachowej pomocy prawnej własnym staraniem. To samo można 

powiedzieć zresztą o innych uprawnionych, jak chociażby np. o osobach, które ukończyły 

65 lat. Także tę grupę tworzą osoby o zróżnicowanym statusie majątkowym. 

Analizowany problem właściwego określenia kręgu osób uprawnionych ma niewątpliwie 

duże znaczenie, albowiem jest rozstrzygający dla przyjęcia, iż ustawa odpowiada standardom 

konstytucyjnym. Nawiązując chociażby do kategorii wymienionej w art. 4 ust. 1 pkt 2, należy 

zauważyć, że Konstytucja w art. 71 nakazuje organom państwa uwzględniać dobro rodziny 

w polityce społecznej i gospodarczej. Jednocześnie powołany wzorzec konstytucyjny potwierdza, 

że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza rodziny wielodzietne 

i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Jakkolwiek więc 

art. 71 wprost przywołuje kryterium wielodzietności, to jednak nie wolno zapominać, że ma 

ono charakter uzupełniający (przykładowy), a wiodącą przesłanką pozostaje trudna sytuacja 

materialna i (lub) społeczna. W tym kontekście może pojawić się m.in. zarzut nierównego 

traktowania podmiotów, którym ustawa zasadnicza gwarantuje szczególne wsparcie ze strony 

władz publicznych. Członek rodziny niepełnej, znajdujący się w sytuacji określonej w art. 71 

zd. 2 Konstytucji, jeżeli nie korzystał jak dotąd w ogóle albo przynajmniej w okresie ostatnich 

12 miesięcy ze świadczeń z pomocy społecznej, nie będzie uprawniony do uzyskania 

nieodpłatnej porady prawnej udzielanej w trybie opiniowanej ustawy. Wprawdzie nieodpłatne 

porady gwarantują – i to niezależnie od osiąganego dochodu – również inne ustawy (por. 
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art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), niemniej nie przewidują 

one poradnictwa prawnego w pełnym zakresie, tj. obejmującego wszystkie gałęzie prawa (np. 

przywołany art. 46 ust. 2 zapewnia możliwość uzyskania porady prawnej z prawa rodzinnego 

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, ale już nie z prawa 

cywilnego, w tym normującego kwestie zobowiązań czy dziedziczenia). 

Zaletą katalogu ujętego w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 jest bezsprzecznie uproszczenie, a 

zarazem usprawnienie procesu weryfikacji, czy osobie zgłaszającej się do punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej rzeczywiście tego typu pomoc przysługuje. Tyle że w orzecznictwie sądu 

konstytucyjnego wielokrotnie akcentowano, że ewentualne trudności związane z ustaleniem 

i zakwalifikowaniem stanu faktycznego nie zwalniają prawodawcy z obowiązku poszanowania 

zasad i wartości konstytucyjnych, w szczególności zaś nie uzasadniają odstąpienia od zasady 

równego traktowania podmiotów wykazujących się tą samą cechą relewantną (tak Trybunał 

Konstytucyjny m.in. w wyroku z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt P 27/07). 

3. Z nieco innych powodów (aczkolwiek także mogących skutkować postawieniem 

zarzutu naruszenia Konstytucji) za wadliwe trzeba uznać odwołanie się w art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy do przesłanki „wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej”. Pojęcia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej oraz awarii technicznej nie 

zostały na gruncie ustawy zdefiniowane. Dla ich wykładni znaczenie mogą mieć zatem 

definicje zamieszczone w art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. 

To co jednak zwraca uwagę przy ich lekturze, to fakt, że pod pojęciem klęski żywiołowej 

rozumie się zarówno katastrofę naturalną (czyli zdarzenie związane z działaniem sił natury, 

w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne 

opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, 

pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 

wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób 

zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu), jak i awarię techniczną (gwałtowne, 

nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego 

lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu bądź też utratę ich 

właściwości). Innymi słowy, między pojęciami klęski żywiołowej z jednej strony, a katastrofy 

naturalnej i awarii technicznej nie ma relacji rozłączności ani nawet krzyżowania się, lecz to 

pierwsze pojęcie jest nadrzędne w stosunku do dwóch pozostałych. Podobny wniosek płynie 

z art. 232 Konstytucji, gdzie mowa jest o katastrofach naturalnych oraz awariach technicznych 
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„noszących znamiona klęski żywiołowej”. Z tego punktu widzenia wymienienie w art. 4 ust. 1 

pkt 7 ustawy wszystkich trzech pojęć z użyciem przecinka i spójnika „lub” nasuwa poważne 

zastrzeżenia. 

Jeżeli więc zamiarem ustawodawcy nie jest wykreowanie autonomicznego rozumienia 

klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej oraz awarii technicznej dla potrzeb związanych ze 

stosowaniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (np. po to, by nie 

tylko poważne zdarzenia, tzn. wywołujące zagrożenie dla życia lub zdrowia dużej liczby osób, 

mienia w wielkich rozmiarach albo środowiska na znacznych obszarach oraz wymagające 

skorzystania z „nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji 

oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem”, rodziły 

uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – zob. art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

18  kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej), to zasadne staje się dokonanie korekty 

postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 7. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 „katastrofy naturalnej lub awarii technicznej” zastępuje się 

wyrazami „o której mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915),”; 

lub 

– w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej” zastępuje się wyrazami „katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 333 i 915)”; 

Jeżeli natomiast intencją było w istocie określenie szerszego kręgu potencjalnych 

beneficjentów ustawy przez zastosowanie swoistego znaczenia pojęć „klęska żywiołowa”, 

„katastrofa naturalna” oraz „awaria techniczna”, to powinno to znaleźć jednoznaczny wyraz 

w ustawie przez wprowadzenie odpowiednich definicji (§ 148 Zasad Techniki Prawodawczej). 

4. W art. 6 w ust. 2 w pkt 5 ustawy wskazano, iż jednym z elementów umowy, jaką 

adwokat czy radca prawny zawiera z powiatem przed rozpoczęciem udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, jest określenie zasad „zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego (…) 

dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

Przytoczone postanowienie wywołuje wątpliwości, ponieważ zostało tak sformułowane, 

że sugeruje jakoby na adwokacie i radcy prawnym miał ciążyć obowiązek udostępniania innej 
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osobie bazy aktów prawnych. Nie chodzi tu chyba przy tym o osobę uprawnioną do uzyskania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, bo w myśl art. 3 ust. 1 ustawy nieodpłatna pomoc prawna 

może się sprowadzać m.in. do poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym, a nie do udostępnienia jej bazy aktów prawnych, z której skądinąd zapewne nie 

byłaby w stanie efektywnie skorzystać (można przyjąć założenie, że osoba, która poszukuje 

informacji co do obowiązującego stanu prawnego i na tej podstawie jest w stanie samodzielnie 

ustalić zakres przysługujących jej praw albo ciążących na niej obowiązków będzie raczej 

skłonna skorzystać z ogólnodostępnych baz aktów prawnych, przykładowo: elektronicznej 

bazy Dziennika Ustaw, bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych). Końcowy fragment 

art. 6 ust. 2 pkt 5 też zdaje się przeczyć takiej konkluzji, jako że dostęp do bazy aktów 

prawnych nie ma być sam w sobie udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej, lecz ma 

dopiero umożliwiać udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Z ustawy nie wynika również, 

by poza beneficjentem jakiekolwiek uprawnienia w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej miały przysługiwać osobie trzeciej. 

Wobec tego jedynym możliwym sposobem interpretacji staje się przyjęcie, iż umowa 

ma obejmować ustalenia odnośnie do zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego 

dostępu do bazy aktów prawnych nie tyle innej osobie, co właśnie samemu sobie. Przy takiej 

wykładni mamy jednak do czynienia z dość dziwnym rozwiązaniem, którego cel nie jest 

jasny. W tym miejscu należy dodać, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy umowa ma także 

zawierać „wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do 

bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwestia dostępu 

– w kontekście możliwości technicznych – będzie zatem tak czy inaczej regulowana w umowie. 

Natomiast określanie zasad, na jakich adwokat czy radca prawny ma zapewniać sobie dostęp 

do narzędzia pozwalającego mu na udzielenie rzetelnej pomocy prawnej, jest co najmniej 

kontrowersyjne. Po pierwsze, ani ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ani 

też ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych nie zobowiązują do korzystania z baz 

aktów prawnych. Wymogu takiego nie przewidują nawet uchwały samorządów. Kodeksy 

etyki nakładają za to na adwokatów oraz radców prawnych pewne obowiązki związane 

z  potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych przez nich usług. Niemniej 

regulacje te koncentrują się wyłącznie na celu, jakim jest udzielenie fachowej, rzeczowej 

pomocy prawnej, a nie instrumentach wykorzystywanych do osiągnięcia tego celu. To uznaniu 

samego adwokata oraz radcy prawnego pozostawione jest to, z jakich baz czy zbiorów aktów 

prawnych i w jaki sposób będzie korzystał, wykonując swój zawód. 
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Po drugie, jeżeli umowa ma precyzować zasady zapewniania (czyt. zorganizowania sobie) 

przez adwokata lub radcę prawnego dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, to nasuwa się pytanie: kto i w jakim trybie będzie 

kontrolował przestrzeganie tych zasad oraz jakie ewentualnie mogą być skutki ich naruszenia. 

Abstrahując już od faktycznych możliwości kontrolnych po stronie powiatu, można zadać 

pytanie: czy ustalenie w umowie, że adwokat będzie korzystał z jednej z komercyjnych baz 

aktów prawnych, może pociągać za sobą jakiekolwiek konsekwencje (np. finansowe) dla 

danego adwokata, jeżeli w praktyce nie będzie on z owej bazy korzystał (a jedynie z baz 

aktów prawnych, które są powszechnie dostępne on-line) i mimo to świadczonej przez niego 

pomocy prawnej nie będzie można niczego zarzucić? 

Z uwagi na przedstawione zastrzeżenia pozostaje zaproponować skreślenie w art. 6 

w ust. 2 pkt 5. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w ust. 2 skreśla się pkt 5; 

5. Art. 10 ustawy normuje kwestię porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, które mają być co roku zawierane przez powiaty z właściwymi terytorialnie organami 

samorządów adwokackiego i radcowskiego. W ust. 1 tego artykułu wyliczono – z użyciem 

wyrazów „w szczególności” – elementy składowe takich porozumień. Jednym z nich jest 

„zobowiązanie dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby 

radców prawnych do imiennego wskazywania odpowiednio adwokatów lub radców prawnych 

oraz ich zastępców (…) wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach 

harmonogramu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2”. 

Jak już wskazano, stronami porozumień mają być organy samorządu, tj. okręgowe rady 

adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych, a nie ich dziekani, którzy jedynie – 

zgodnie z przepisami ustaw samorządowych – reprezentują wymienione organy kolegialne 

(należą do ich organów wykonawczych). Dlatego nie można przyjąć, iż prawidłowe jest 

wprowadzenie do przedmiotowych porozumień klauzul, na mocy których dziekani będą się 

do czegoś (osobiście?) zobowiązywać. Można przy tym nadmienić, że art. 117
3
 § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego, który jest elementem regulacji dotyczącej ustanowienia pełnomocnika 

z urzędu, stanowi że „właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców 

prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego”, pozostawiając wszystkie techniczne 

aspekty z tym związane – odpowiednio – ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo 
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o adwokaturze oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a także regulaminom 

wydanym na ich podstawie. Z podobnym podejściem można się spotkać na gruncie ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zob. art. 

244 § 3 i art. 253). Również w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu mowa 

jest o obowiązku przedstawienia wykazów adwokatów oraz wykazów radców prawnych 

przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a nie przez ich 

dziekanów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się występujący dwukrotnie wyraz „dziekana”; 

6. Zakresem odesłania z art. 11 ust. 5 ustawy objęty jest m.in. przepis art. 4 ust. 5, który 

przesądza, że określone oświadczenia (odnośnie do istnienia przesłanek pozytywnych bądź 

braku przesłanek negatywnych rzutujących na istnienie uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej 

pomocy prawnej) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. To odesłanie powoduje więc, że pod wyżej wskazanym rygorem, stosowanym 

odpowiednio (!) ma być składane także oświadczenie potwierdzające, iż osoba, która ubiega 

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację 

pozarządową, jest świadoma, że po stronie świadczeniodawcy występuje osoba niebędąca 

adwokatem, radcą prawnym tudzież doradcą podatkowym (art. 11 ust. 4). 

Tego rozwiązania nie można zaakceptować. Pomijając odmienne funkcje oświadczeń, 

o których mowa w art. 4 ust. 5 i art. 11 ust. 4 ustawy (fałszywe oświadczenie co do istnienia 

przesłanki udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej może skutkować udzieleniem pomocy 

nienależnej i stąd też wprowadzenie rygoru karnego jest w tym wypadku w pełni zasadne) oraz 

nakaz odpowiedniego stosowania, nie da się dowieść prawdziwości albo niezgodności 

z prawdą oświadczenia w sprawie przyjęcia do wiadomości przez składającego oświadczenie 

określonych okoliczności faktycznych. 

Wskazane jest zatem wprowadzenie w tym zakresie poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

7. Nieprawidłowy jest też zakres odesłania w art. 11 ust. 10 ustawy. Sugeruje on bowiem 

jakoby w art. 4 ust. 7 i 8 zostały określone jakieś zasady udzielania nieodpłatnej pomocy 
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prawnej, podczas gdy przepisy te powierzają staroście funkcję administratora danych osobowych 

zawartych w oświadczeniach, które będą składane zgodnie z ustawowymi wymogami, oraz 

statuują obowiązek przechowywania tychże oświadczeń przez 3 lata od dnia ich sporządzenia. 

Podkreślić należy, że usytuowanie art. 4 ust. 7 i 8 w ustawie jest takie, iż nie może być 

żadnych wątpliwości, że znajdują one zastosowanie bez względu na to, czy dane oświadczenie 

jest składane w związku z nieodpłatną pomocą prawną udzielaną przez adwokata lub radcę 

prawnego (art. 5), czy też podmiotem wykonującym zadanie w tym zakresie jest organizacja 

pozarządowa (art. 11). 

W tej sytuacji omawiane odesłanie jako zbyt szerokie musi zostać zmodyfikowane. 

Propozycja poprawki: 

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

8. Art. 11 ust. 12 ustawy przewiduje swego rodzaju mechanizm awaryjny na wypadek 

gdyby w stosownym czasie nie doszło do pozytywnego rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2, lub gdyby starosta z wyłonioną w takim konkursie 

organizacją pozarządową nie podpisał umowy albo następnie umowę tę rozwiązał za 

wypowiedzeniem. Wówczas stosowany ma być odpowiednio art. 10 ust. 2, który zobowiązuje 

starostę do przekazania dziekanom właściwej okręgowej rady adwokackiej oraz właściwej 

rady okręgowej izby radców prawnych informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 

bądź ust. 2 (dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu 

wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna). Ponadto w zdaniu 

drugim analizowanego przepisu przewidziany został obowiązek dziekanów polegający na 

wskazaniu odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Nie jest jednak wcale oczywiste, na czym ma polegać odpowiednie stosowanie art. 10 

ust. 2. W tym zakresie możliwe są różne interpretacje, przy czym najbardziej racjonalnym 

wariantem wykładni jest taki, iż wystąpienie jednej z sytuacji opisanych w hipotezie art. 11 

ust. 12 pkt 1 i 2 powinno skutkować stosowaniem wprost dyspozycji art. 10 ust. 2. Trudno 

bowiem wyobrazić sobie, by starosta miał przekazywać informacje odnośnie do usytuowaniu 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów udzielania pomocy prawnej np. 

organizacjom pozarządowym, które brały udział w otwartym konkursie ofert w danym 

roku  i  by następnie te organizacje obowiązane były zapewnić obsadę wszystkich punktów 

przeznaczonych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe. Niemniej kwestia ta wymaga 
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wyjaśnienia i ewentualnie należy rozważyć modyfikację treści części wspólnej w art. 11 ust. 12 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 11 w ust. 12 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– stosuje się art. 10 ust. 2.”. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 
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