
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 27. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ramach prowadzonych przez moje biuro senatorskie we Włocławku działań, w odpowiedzi na potrzeby 

mieszkańców, od dłuższego czasu prowadzone są darmowe porady prawne. Pomysł zrodził się z chęci pomo-
cy najbiedniejszym osobom. Ponadto w pierwszych miesiącach funkcjonowania biura zaobserwowaliśmy, iż 
wiele osób, przychodząc na dyżury parlamentarzystów, szuka właśnie pomocy prawnej. 

Bezpłatna pomoc prawna od początku skierowana była do osób najuboższych, ponieważ to właśnie ta 
grupa ma największe problemy w poradzeniu sobie z przepisami i ich prawidłową interpretacją. Nieznajo-
mość prawa wielokrotnie przyczynia się do wielu problemów, bardzo często do problemów finansowych, 
z którymi i tak muszą się borykać osoby szukające u nas pomocy. 

W ciągu kilku lat udzielania porad prawnych pracownicy biura zauważyli, że większość spraw dotyczy 
kłopotów z prawem spadkowym. Nieznajomość podstawowych przepisów z tego zakresu powoduje bardzo 
duży dyskomfort i wielokrotnie prowadzi do poważnych problemów w sytuacji, która i tak jest bardzo przy-
kra. Najczęściej pojawiające się problemy z prawem spadkowym dotyczą procedur nabywania spadku, przy-
jęcia i odrzucenia spadku, zachowku, sporządzenia testamentu. Ponadto wiele osób ma problem z dostępem 
do informacji na wyżej wymieniony temat, często również nie posiadają wiedzy o właściwych organach, 
które mogą im pomóc.  

Drugą dziedziną prawa, której nieznajomość uwidoczniła się podczas prowadzenia bezpłatnych porad 
prawnych, jest prawo rodzinne. Najwięcej problemów pojawia się w zakresie opieki nad dziećmi i w zakresie 
alimentów. 

Należy wziąć pod uwagę, iż sprawy wyżej wymienione dotyczą problemów zwykłego funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie. Śmierć osoby bliskiej zdarza się prawie każdemu. Najczęściej wiedza na temat 
postępowania spadkowego uzyskiwana jest pokątnie i najczęściej jest niezgodna z prawdą. 

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi 
działania informacyjne skierowane do osób najuboższych, a jeśli tak, to w jakiej formie. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 

 




