
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 24 lipca 2015 r. 

w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 

2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

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

2)  w art. 3 skreśla się ust. 3; 

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

dodaje się wyrazy „zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 

4)  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),”; 

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

udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej”; 

6)  w art. 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „porozumienie” zastępuje 

się wyrazem „porozumienia”; 

7)  w art. 10 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „dziekana”; 

8)  w art. 10 w ust. 2: 

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

radzie adwokackiej oraz radzie okręgowej izby radców prawnych”, 
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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”; 

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

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

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

„– stosuje się art. 10 ust. 2.”; 

12)  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”; 

13)  w załączniku nr 1: 

a) w treści oświadczenia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres) ……………………………….., 

PESEL
1) 

…………………....., 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. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej i uznał, iż konieczne jest wprowadzenie do jej tekstu trzynastu 

poprawek. 

Postanowienie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy objęcia zakresem nieodpłatnej pomocy 

prawnej czynności polegającej na sporządzeniu pisma wszczynającego postępowanie sądowe 

lub sądowoadministracyjne. Zdaniem Senatu, sporządzenie pierwszego pisma procesowego 

jest czynnością, która może mieć daleko idące konsekwencje. Wystarczy przypomnieć, że 

w postępowaniu cywilnym ustawodawca wprowadził instytucję prekluzji sądowej polegającej 

na tym, że sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że 

nie zgłosiła ich, w szczególności w pozwie, bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych 

twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne 

wyjątkowe okoliczności (art. 207 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej jako k.p.c.). 

Trudno przy tym przesądzić, czy pozew przygotowany w ramach usługi nieodpłatnej pomocy 

prawnej, który pomijałby pewne istotne twierdzenia czy dowody, w praktyce sądowej byłby 

kwalifikowany jako sporządzony co prawda wadliwie, niemniej jednak „bez winy strony”. 

Ukształtowanie się takiej wykładni nie jest wcale pewne, zwłaszcza że w znacznej mierze 

nieodpłatnej pomocy prawnej mają udzielać podmioty profesjonalne (tzn. adwokaci oraz 

radcowie prawni i to zarówno na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z powiatem, jak 

i umowy, której stroną będzie organizacja pozarządowa, której powiat powierzył prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej). 

Nie wolno również zapominać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej może polegać na sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym bądź 

też ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Co ważne: ani ustawa przedłożona Senatowi, ani 

właściwe procedury nie wykluczają możliwości sporządzenia i wniesienia pisma dotyczącego 

przyznania pomocy prawnej z urzędu na etapie sądowym jeszcze przed wszczęciem samego 

postępowania w sprawie, tj. przed wniesieniem pozwu (wniosku) albo skargi (por. art. 117 

§ 4 zdanie pierwsze k.p.c. oraz art. 243 § 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 245 § 2 i 3 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej 
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jako p.p.s.a.). Nieodpłatna pomoc prawna może więc sprowadzić się do dokonania czynności, 

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, po to, by następnie już pełnomocnik wyznaczony 

dla strony w oparciu o przepisy procesowe sporządził pismo inicjujące postępowanie główne. 

Ta ostatnia konstrukcja jest skądinąd znacznie bardziej klarowna z punktu widzenia dochodzenia 

ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu błędów czy zaniechań podmiotu 

świadczącego pomoc prawną (pełnomocnika). 

Skoro zatem podjęcie ryzyka związanego z przyjęciem, że nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje także sporządzenie projektu pierwszego pisma procesowego, nie znajduje głębszego 

uzasadnienia i nade wszystko nie jest konieczne, Senat proponuje skreślenie w art. 3 w ust. 1 

pkt 4 (poprawka nr 1). 

W opinii Senatu, wskazanie w ustawie dotyczącej zapewnienia przez państwo pomocy 

prawnej na etapie przedsądowym, iż pomoc ta nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogłoby stać się źródłem 

wątpliwości odnośnie do skutków podatkowych udzielenia analogicznej pomocy na podstawie 

innych ustaw, jak chociażby ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 46 

ust. 1 i 2), czy też pomocy prawnej finansowanej ze środków publicznych, a udzielanej już 

na etapie postępowania sądowego z zastosowaniem przepisów poszczególnych procedur. 

W przypadku takiej pomocy ustawodawca nie wyartykułował bowiem wprost jakichkolwiek 

wyłączeń z reżimu podatkowego, ale też – co należy w tym miejscu podkreślić – okoliczność, 

że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w istocie nie wywoływała jak 

dotąd żadnych kontrowersji. 

Niezależnie od tego warto w tym miejscu przywołać dyrektywę wyrażoną w § 2 Zasad 

techniki prawodawczej, zgodnie z którą ustawa powinna wyczerpująco regulować daną 

dziedzinę spraw. Wszelkie kwestie związane z wyłączeniami lub zwolnieniami od podatku 

dochodowego powinny więc zostać rozstrzygnięte w przepisach wyżej wymienionej ustawy 

podatkowej, a nie na gruncie aktów normatywnych dotyczących rozmaitych stosunków 

społecznych czy też sfer życia lub funkcjonowania państwa. Innymi słowy, w świetle postulatu 

kompletności regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych zamieszczenie wspomnianego postanowienia w art. 3 ust. 3 ustawy 

przedłożonej Senatowi nie może zostać ocenione jako rozwiązanie prawidłowe. 

Mając na względzie powyższe argumenty Senat przyjął poprawkę nr 2. 



– 3 – 

Senat stoi na stanowisku, że uprawnionymi do nieodpłatnej pomocy prawnej powinny 

być osoby fizyczne, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poprawka 

nr 3). Warto przy tym podnieść, iż przesłanka związana z zamieszkiwaniem na obszarze 

państwa polskiego nie stanowi novum normatywnego i jest stosowana ustawodawstwie 

w szczególności dla określenia kręgu podmiotów, którym przysługuje prawo podmiotowe do 

świadczeń o charakterze socjalnym (zob. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. 

o rencie socjalnej). 

Za uchwaleniem poprawki nr 4 przemawiało z kolei nieprecyzyjne ujęcie przesłanki 

uzależniającej prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej od wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń 

(art. 4 ust. 1 pkt 7). Pojęcia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej oraz awarii technicznej 

nie zostały w ustawie zdefiniowane. Dla ich wykładni zasadnicze znaczenie mają wobec tego 

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

czym w świetle powołanego przepisu (pkt 1) przez klęskę żywiołową rozumie się zarówno 

katastrofę naturalną, jak i awarię techniczną, o ile tylko odpowiadają one dalszym kryteriom 

sformułowanym w art. 3 (tzn. są zjawiskami o odpowiedniej skali i skutkach). Wynika stąd, 

że między pojęciami klęski żywiołowej z jednej strony, a katastrofy naturalnej oraz awarii 

technicznej z drugiej, nie ma relacji rozłączności ani nawet krzyżowania się, lecz to pierwsze 

pojęcie jest nadrzędne w stosunku do dwóch pozostałych. Podobny wniosek uzasadnia formuła 

art. 232 Konstytucji, ponieważ we wzorcu tym jest mowa o katastrofach naturalnych oraz 

awariach technicznych „noszących znamiona klęski żywiołowej”. W tej sytuacji wyliczenie 

w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy wszystkich trzech pojęć z użyciem przecinka i spójnika „lub” 

musi nasuwać poważne zastrzeżenia. 

Proponując poprawkę nr 4, Senat przyjął ponadto założenie, iż zamiarem ustawodawcy 

nie jest wykreowanie autonomicznego rozumienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej oraz 

awarii technicznej na potrzeby stosowania przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, a ściślej: 

dla określenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o tego typu pomoc. Jednocześnie Izba 

jest przekonana, że za sprawą odesłania do ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej wyeliminowane zostaną zarzuty związane z przesłanką poniesienia strat, które 

były podnoszone w trakcie procesu legislacyjnego. Nie powinno już być bowiem żadnych 

wątpliwości co do tego, że tylko szkody w rodzaju damnum emergens, będące skutkiem 

awarii technicznych charakteryzujących się cechami wskazanymi w art. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy 
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(a nie jakichkolwiek awarii technicznych, np. uszkodzenia samochodu), mogą uzasadniać 

powoływanie się na art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Przyjęcie wyżej omówionej poprawki wiąże się z koniecznością dokonania stosownej 

korekty treści oświadczenia objętego wzorem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy, co jest 

przedmiotem poprawki nr 13. 

W związku z redakcją art. 6 ust. 2 pkt 5 przedłożonej ustawy mogłoby powstać pytanie, 

komu ma zostać zapewniony dostęp do bazy aktów prawnych. Analiza pozostałych przepisów 

pozwala stwierdzić, że nie chodzi tu na pewno o samego beneficjenta nieodpłatnej pomocy 

prawnej, gdyż umożliwienie wglądu do bazy aktów prawnych nie mieści się w katalogu z art. 3 

ust. 1 ustawy. Można zresztą postawić tezę, 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 jednej z ogólnodostępnych elektronicznych baz aktów prawnych (przykładowo: Dziennika 

Ustaw, Internetowego Systemu Aktów Prawnych) i nie będzie poszukiwała pomocy w punkcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Końcowy fragment art. 6 ust. 2 pkt 5 również uzasadnia 

przedstawioną konkluzję, 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. Co więcej – z ustawy nie wynika, by poza beneficjentem jakiekolwiek 

uprawnienia w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej miały przysługiwać osobie 

trzeciej. W konsekwencji jedyną słuszną interpretacją wyrażenia „zasady zapewniania przez 

adwokata lub radcę prawnego (…) dostępu do bazy aktów prawnych” jest taka, iż umowa 

zawierana przez powiat z adwokatem albo radcą prawnym ma obejmować ustalenia odnośnie 

do zapewnienia przez adwokata lub radcę prawnego dostępu do bazy aktów prawnych nie 

innej osobie, ale właśnie samemu sobie. 

Abstrahując jednak od samej niezręczności stylistycznej analizowanej klauzuli, która 

zmusza do poszukiwania właściwej interpretacji w drodze wykładni, Senat pragnie zauważyć, 

iż to stronom umowy powinna być pozostawiana decyzja co do tego, która z nich będzie 

odpowiedzialna za wyposażenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w niezbędne urządzenia 

techniczne (art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy) czy choćby właśnie za zorganizowanie dostępu do bazy 

aktów prawnych. Nie da się przecież z góry wykluczyć, że powiat będzie skłonny zapewnić 

taki dostęp w ramach posiadanych zasobów. Dlatego propozycja objęta pkt 5 uchwały Senatu 
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zakłada skreślenie słów, których pozostawienie w art. 6 ust. 2 pkt 5 stawiałoby pod znakiem 

zapytania możliwość przyjęcia opisanego rozwiązania. 

Poprawki nr 7, 8 i 12 wiążą się natomiast z postanowieniami ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, które 

regulują m.in. kwestie organizacji i działania samorządów zawodowych adwokackiego 

i radcowskiego. 

W ocenie Senatu, przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 

które przewidują określoną rolę dziekana (art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i art. 26 ust. 3), 

w istocie pomijają, że wedle powołanych ustaw organami wymienionych samorządów na 

szczeblu regionalnym, są – odpowiednio – okręgowa rada adwokacka oraz rada okręgowej 

izby radców prawnych. Dziekani są zaś osobami wchodzącymi w ich skład, których zadaniem 

jest przede wszystkim reprezentowanie danej rady. Ich pozycji nie można zatem w żadnym 

wypadku uznać za samodzielną, tj. legitymującą ich przykładowo do zaciągania zobowiązań 

we własnym imieniu (sugestia płynąca zwłaszcza z redakcji art. 10 ust. 1 pkt 2). Należy też 

nadmienić, że przepisy ustaw procesowych, które statuują pewne obowiązki samorządów 

w związku z przyznaniem przez sąd pełnomocnika (obrońcy) z urzędu, nie odwołują się do 

funkcji dziekana, ale stanowią, że o wyznaczenie adwokata tudzież radcy prawnego sąd 

zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców 

prawnych (tak art. 117
3
 § 1 k.p.c. i art. 253 zd. 1 p.p.s.a.; patrz także art. 244 § 3 p.p.s.a. oraz 

§ 2–5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu 

zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu). Nie ulega przy tym 

wątpliwości, że to właśnie ostatnie podejście jest w pełni poprawne, ponieważ pozostawia 

kwestie szczegółowe związane z wyznaczaniem konkretnych adwokatów i radców prawnych 

przepisom normującym ustrój wewnętrzny samorządu adwokackiego oraz radcowskiego. 

Wprowadzenie poprawki nr 9 jest konieczne z uwagi na to, że zakresem odesłania z art. 

11 ust. 5 objęty jest również przepis art. 4 ust. 5, który przewiduje rygor odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Tyle że oświadczenie, o którym mowa w art. 11 

ust. 5, nie będzie pełniło takich funkcji jak chociażby oświadczenie o wystąpieniu klęski 

żywiołowej, w wyniku której składający oświadczenie znalazł się w sytuacji zagrożenia lub 

poniósł straty (art. 4 ust. 2 pkt 6). Jego złożenie nie ma bowiem rozstrzygać o przysługiwaniu 

prawa podmiotowego do nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie, przez które osoba 

uprawniona będzie potwierdzała, iż jest świadoma, że pomocy prawnej będzie udzielał jej 
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prawnik, który nie wykonuje zawodu adwokata, radcy prawnego bądź doradcy podatkowego, 

ma raczej służyć poinformowaniu (ostrzeżeniu) samego beneficjenta. Jego złożenie ma być 

skądinąd dobrowolne, co wynika z jednej z klauzul zawartych w załączniku nr 4 do ustawy. 

Jednocześnie nie sposób przyjąć, iż omawiane oświadczenie mogłoby w ogóle być badane 

pod kątem zgodności z prawdą (nie da się wykazać, że ktoś fałszywie oświadczył, iż przyjmuje 

do wiadomości i rozumie pewne okoliczności). Stąd też art 11 ust. 5 wymaga korekty. 

Podobną poprawkę Izba postanowiła zgłosić w stosunku do art. 11 ust. 10 (pkt 10 

uchwały Senatu). Przepisy odesłania, które należy w tym przypadku skreślić, nie determinują 

zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, lecz wyznaczają określone obowiązki starosty 

związane z oświadczeniami składanymi na postawie ustawy. Otóż, jak wynika z art. 4 ust. 7, 

starosta jest administratorem danych osobowych zwartych w tych oświadczeniach, natomiast 

zgodnie z art. 4 ust. 8 obowiązany jest przechowywać przekazane mu oświadczenia przez trzy 

lata od dnia ich sporządzenia. Dodać trzeba, że usytuowanie art. 4 ust. 7 i 8 w ustawie jest 

takie, iż nie może być żadnych wątpliwości, że dyspozycje tych przepisów muszą być stosowane 

bez względu na to, czy dane oświadczenie zostało złożone w związku z nieodpłatną pomocą 

prawną udzielaną przez adwokata lub radcę prawnego (art. 5 ust. 1), czy też podmiotem 

wykonującym zadanie w tym zakresie jest organizacja pozarządowa (art. 11 ust. 1). 

Zdaniem Senatu, modyfikacji wymaga również brzmienie części wspólnej w art. 11 

ust. 12. Przepis ten przewiduje swego rodzaju mechanizm awaryjny na wypadek gdyby 

w odpowiednim czasie nie doszło do pozytywnego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, 

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

organizacją pozarządową nie podpisał umowy albo umowę tę rozwiązał za wypowiedzeniem. 

Wówczas stosowany ma być „odpowiednio” art. 10 ust. 2, który to z kolei 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 

lub ust. 2 (czyli informacji dotyczących lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana pomoc prawna). 

Dodatkowo na mocy zdania drugiego art. 10 ust. 2 na dziekanów nałożony został obowiązek 

polegający na wskazaniu adwokatów albo 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 
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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. 

Kierując się więc dążeniem do zapewnienia przepisom ustawy jednoznacznego brzmienia, 

Senat uznał, iż zasadne jest dokonanie korekty art. 11 ust. 12 w sposób zaproponowany 

w poprawce nr 11. 

Senat uchwalił ponadto jedną poprawkę o charakterze redakcyjnym (poprawka nr 6). 

 


