
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA                             

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI 
REGIONALNEJ 

 

o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji 
prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa 
(druk nr 3338)   
 

Sejm na 95. posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu  Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3514 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.  

 

wnoszą:  

 
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 4 w ust. 1: 

a) pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub”, 

b) dodać pkt 8 w brzmieniu: 

„8) której, miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 

Druk nr 3514-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 



ogłoszonego przez Radę Ministrów na rok, w którym przyznawana będzie 
pomoc prawna.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 4 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 7 w brzmieniu: 

„7)  ust. 1 pkt 8 – złoży pisemne oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego 
dochodu przypadającego na członka rodziny, osiągniętego w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na 
podstawie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach lub też przedłożenia zeznania 
PIT za poprzedni rok.”; 

 – KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 4 ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 

„4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6 i 8, wymagającej 
niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji 
kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na 
podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na 
podstawie ust. 1 pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe 
nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5 i 7.  

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona 
składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1–3 należy głosować łącznie. 
 
 
Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r.  
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Polityki 

Regionalnej 

 Przewodnicząca Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

   
/-/ Waldy Dzikowski  /-/ Stanisława Prządka 

 
   Sprawozdawca  
   
    /-/ Robert Maciaszek  
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