
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 21 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 279 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (cd.) (druk senacki nr 962, druki sejmowe 

nr 3338, 3514 i 3514-A). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Ryszard 

Knosala, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander 

Pociej, Jan Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander 

Świeykowski, 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń, 

 dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu 

do Pomocy Prawnej Iwona Kujawa, 

 zastępca dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych 

i Dostępu do Pomocy Prawnej Karol Dałek, 

 zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Wojciech 

Ulitko, 

 Ministerstwo Finansów: 

 p.o. naczelnika wydziału w Departamencie Finansowania 

Sfery Budżetowej Katarzyna Głowala, 

 główny specjalista w Departamencie Podatków od 

Towarów i Usług Ewa Adamowicz, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Waldemar Żurek, 

 Krajowa Rada Radców Prawnych: 

 prezes Dariusz Sałajewski, 

 wiceprezes Arkadiusz Bereza, 

 Naczelna Rada Adwokacka: 

 wiceprezes Jacek Trela, 

 adwokat Dariusz Goliński, 

 Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa: 

 prezes Jerzy Płókarz, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Komisja kontynuowała prace w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko przedstawiła przygotowane 

zestawienie licznych propozycji poprawek. Część proponowanych poprawek zawarta była 

w opinii Biura Legislacyjnego, a część została zgłoszona przez senatorów: Jana Rulewskiego, 



Michała Seweryńskiego i Aleksandra Pocieja. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania senatorowie przyjęli 16 poprawek. Komisja 

zaaprobowała m.in. poprawki senatora Jana Rulewskiego, których celem było wyłączenie 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzania pierwszych pism procesowych, 

uzupełnienie kręgu uprawnionych o osoby uzyskujące dochód odpowiadający najniższej 

emeryturze oraz ograniczenie kręgu osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Przyjęto również poprawki zgłoszone przez senatora Michała Seweryńskiego, polegające na 

eliminacji zbędnego przepisu dotyczącego kwestii podatkowych oraz na rozszerzeniu kręgu 

beneficjentów o osoby, które spełniają przesłanki przewidziane w ustawie o pomocy 

społecznej. 

Postulat senatora Jana Rulewskiego, by nieodpłatna pomoc prawna nie podlegała 

opodatkowaniu podatkiem VAT, nie uzyskał akceptacji komisji, ale proponowaną poprawkę 

poparła mniejszość komisji. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego. 

Wniosek mniejszości komisji przedstawi senator Michał Seweryński. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie szesnastu poprawek do ustawy. Mniejszość komisji wnosi 

o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy (druk senacki nr 962 B). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


