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              Projekt  

                                         

A U T O P O P R A W K A 

 

do projektu ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej 

przez pa stwo osobom fizycznym (druk nr 29)1) 

 

W rz dowym projekcie ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej 

przyznawanej przez pa stwo osobom fizycznym wprowadza si  nast puj ce 

zmiany: 

 
1) tytu  ustawy otrzymuje brzmienie: 

 �„o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom 

fizycznym�”; 

 
2) art. 1-3 otrzymuj  brzmienie: 

�„Art. 1. Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania 

osobom fizycznym nieodp atnej pomocy prawnej finansowanej 

przez Skarb Pa stwa. 

 Art. 2.  Osobom fizycznym, które ze wzgl du na sytuacj  maj tkow  nie 

mog  samodzielnie dochodzi  lub broni  swoich praw, przyznaje 

si  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach 

okre lonych w ustawie, nieodp atn  pomoc prawn  finansowan  

przez Skarb Pa stwa, zwan  dalej �„pomoc  prawn �”. 

 Art. 3.  1.  Pomoc prawna w rozumieniu ustawy obejmuje dochodzenie lub 

obron  praw na etapie przeds dowym.  

2.  Pomoc prawna polega w szczególno ci na: 

1)  udzieleniu porady prawnej lub informacji prawnej w spra-

wach cywilnych, karnych, administracyjnych, z zakresu 
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prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpiecze  spo-

ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;  

2) wskazaniu podmiotu lub organizacji w a ciwych do za-

atwienia danej sprawy, w tym podmiotu w a ciwego do 

za atwienia sprawy w drodze mediacji lub polubownego 

rozstrzygni cia; 

3) udzieleniu pomocy w opracowaniu pisma dotycz cego 

kwestii prawnej, w tym pierwszego pisma procesowego, 

wniosku o zwolnienie od kosztów s dowych i wniosku 

o ustanowienie pe nomocnika z urz du, albo przygotowaniu 

projektu takiego pisma; 

4) udzieleniu pomocy pokrzywdzonemu przest pstwem lub 

wykroczeniem, w tym zapoznanie go z uprawnieniami 

i obowi zkami w post powaniu karnym lub post powaniu 

w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o naprawienie 

szkody; 

5) udzieleniu porady prawnej oraz reprezentacji w post -

powaniu administracyjnym w sprawie cudzoziemca, który 

ubiega si  o nadanie statusu uchod cy, udzielenie azylu lub 

zgody na pobyt tolerowany, w rozumieniu ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 234, poz. 1695). 

3.  Pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1)  zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej; 

2)  zwi zanych z dzia alno ci  instytucji spo ecznych w szcze-

gólno ci fundacji lub stowarzysze ; 

3)  zwi zanych z karnym post powaniem przygotowawczym, 

z wyj tkiem spraw wymienionych w ust. 2 pkt 4; 

4)  podatkowych, celnych i dewizowych; 
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5)  reprezentacji w post powaniu przed organ,ami 

administracji, z wyj tkiem reprezentacji, o której mowa w 

ust. 2 pkt 5.�”; 

 
3) skre la si   art. 4; 
 
4) art. 5 i 6 otrzymuj  brzmienie:  

�„Art. 5.  1.  Pomoc prawna przys uguje: 

1) obywatelom polskim, maj cym miejsce zamieszkania i prze-

bywaj cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  obywatelom pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, 

pa stw cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA) �– stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, korzy-

staj cym z prawa pobytu powy ej trzech miesi cy lub 

z prawa sta ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

3) cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchod cy, azyl lub 

zgod  na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) cudzoziemcom, którzy ubiegaj  si  o nadanie statusu 

uchod cy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany 

w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3; 

5) cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt 

rezydenta d ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub 

zezwolenia na osiedlenie si  w rozumieniu ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 234, poz. 1694). 

2. Pomoc prawna przys uguje równie  cz onkom rodzin osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy 
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z dnia 14 lipca 2006 r. o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyje dzie z tego terytorium obywateli 

pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i cz onków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1043), posiadaj cym prawo pobytu lub 

prawo sta ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3.  Cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pomoc prawna 

przys uguje wy cznie w sprawach zwi zanych z post -

powaniem o cofni cie zezwolenia na pobyt rezydenta d ugo-

terminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na osie-

dlenie si . 

Art. 6. 1. Pomoc prawn  przyznaje si  osobie, która uzyskuje dochód  

nie wi kszy ni  150% kryteriów dochodowych okre lonych  

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm.2)).  

2. Pomoc prawn  przyznaje si  tak e osobie, która uzyskuje 

dochód nie wi kszy ni  200% kryteriów dochodowych, o których 

mowa w ust. 1, w przypadku: 

1)  ofiary przemocy w rodzinie; 

2) wychowanka ca odobowych placówek opieku czo-wycho-

wawczych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3, do 

uko czenia 26 roku ycia; 

3)  bezdomno ci; 

4)  osoby ca kowicie niezdolnej do pracy; 

5) osoby posiadaj cej orzeczenie o znacznym albo umiarko-

wanym stopniu niepe nosprawno ci; 

6) ofiary kl ski ywio owej.�”; 

 
5)  skre la si  art. 7; 
 
6)  art. 8 i 9 otrzymuj  brzmienie:  
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�„Art. 8.  1.  Pomocy prawnej nie przyznaje si , je eli: 

1)  wnioskodawca nie spe nia warunków okre lonych  

w art. 5 i 6; 

2)  udzielenie pomocy prawnej jest oczywi cie bezzasadne; 

3)  sprawa nie jest obj ta zakresem umowy o udzielanie pomocy 

prawnej; 

4)  w sprawie zosta  ustanowiony zawodowy pe nomocnik. 

2. Przyznania pomocy prawnej mo na odmówi , je eli wnio-

skodawca ponownie ubiegaj cy si  o przyznanie pomocy 

prawnej uprzednio nie zawiadomi  o zmianie okoliczno ci 

stanowi cych podstaw  jej przyznania. 

 Art. 9.  Niniejsza ustawa nie narusza przepisów innych ustaw reguluj cych 

udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym ani nie ogranicza 

uprawnie  innych podmiotów wiadcz cych tak  pomoc na 

podstawie tych ustaw.�”; 

 
7) rozdzia y 2 i 3 otrzymuj  brzmienie: 

 

�„Rozdzia  2 

Organizacja systemu pomocy prawnej 

Art. 10.  1.  Organizacj  systemu pomocy prawnej zapewnia Krajowa Rada 

Pomocy Prawnej, zwana dalej �„Rad �”. 

2.  Nadzór nad Rad  sprawuje Minister Sprawiedliwo ci. 

Art. 11.  Do zada  Rady nale y w szczególno ci: 

1) organizowanie i rozstrzyganie konkursów na wiadczenie 

pomocy prawnej; 
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2) monitorowanie dzia ania systemu pomocy prawnej, w tym 

kontrolowanie zasadno ci wiadczenia pomocy prawnej 

i nale ytego wykonywania umów o udzielanie pomocy prawnej; 

3)  rozpatrywanie wniosków i skarg, w szczególno ci w sprawach 

dotycz cych nienale ytego wykonywania umów o udzielanie 

pomocy prawnej; 

4) okre lanie szczegó owych standardów wiadczenia pomocy 

prawnej w punktach pomocy prawnej; 

5)  przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwo ci, nie pó niej ni  do 

dnia 30 marca roku nast pnego, rocznych sprawozda  z dzia-

alno ci Rady oraz dzia ania systemu pomocy prawnej; 

6)  udzia  w tworzeniu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych 

dotycz cych nieodp atnego poradnictwa i nieodp atnej pomocy 

prawnej;  

7)  podawanie do publicznej wiadomo ci aktualnych wysoko ci 

dochodów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2; 

8) upowszechnianie wiedzy o prawie, a zw aszcza przygo-

towywanie i udost pnianie materia ów informacyjnych o obo-

wi zuj cym prawie. 

Art. 12. 1.  Rada sk ada si  z 5-7 cz onków, powo ywanych przez Ministra 

Sprawiedliwo ci na okres 4 lat. 

2. Cz onkiem Rady mo e zosta  osoba wyró niaj ca si  wiedz  

prawnicz  lub z zakresu zarz dzania, daj ca r kojmi  bez-

stronno ci, a tak e która: 

1)  ma pe n  zdolno  do czynno ci prawnych; 

2)  nie zosta a skazana prawomocnym wyrokiem s du za 

przest pstwo cigane z oskar enia publicznego lub 

przest pstwo skarbowe; 

3)  korzysta z pe ni praw publicznych. 
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3. Przewodnicz cego Rady i jego zast pc  powo uje, spo ród 

cz onków Rady, Minister Sprawiedliwo ci. 

4.  Przewodnicz cy Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje j  na 

zewn trz. 

5.  Minister Sprawiedliwo ci odwo uje cz onka Rady w przypadku: 

1)  rezygnacji z cz onkostwa w Radzie; 

2)  nieuczestniczenia w pracach Rady; 

3)  skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo 

lub przest pstwo skarbowe. 

6. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, 

szczegó owe zasady i tryb funkcjonowania Rady, maj c na 

wzgl dzie potrzeb  zapewnienia sprawnego wykonywania 

na o onych na Rad  zada , okre lenia zasad reprezentacji 

Rady przez jej przewodnicz cego lub cz onków Rady oraz 

podzia  zada  mi dzy cz onków Rady. 

Art. 13. 1.  Obs ug  Rady zapewnia Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej, 

zwane dalej �„Biurem�”. 

2. Biuro jest pa stwow  jednostk  bud etow , finansowan  

z cz ci bud etu pa stwa, której dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwo ci. 

3. Biuro jest jednostk  organizacyjn  podleg  Ministrowi Spra-

wiedliwo ci. 

4.  Minister Sprawiedliwo ci, w drodze zarz dzenia, nadaje Biuru 

Krajowej Rady Pomocy Prawnej statut, okre laj cy jego siedzib  

i przedmiot dzia alno ci, organizacj  wewn trzn  i szczegó owe 

zasady funkcjonowania Biura, kieruj c si  odpowiednio za-

kresem zada  Rady, której obs ug  zapewnia Biuro, oraz 

potrzeb  zapewnienia sprawnej obs ugi Rady. 
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5. Dyrektor Biura nadaje Biuru regulamin organizacyjny, który 

okre la zakres zada  i tryb pracy jego komórek organizacyjnych. 

6.  Do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej pracowników Biura stosuje 

si  odpowiednio przepisy o odpowiedzialno ci dyscyplinarnej 

pracowników urz dów pa stwowych.  

Art. 14. 1. Przewodnicz cemu Rady, zast pcy przewodnicz cego Rady 

oraz cz onkom Rady wyp aca si  miesi czny rycza t, którego 

wysoko  ustala si  jako ni ej okre lon  wielokrotno  kwoty 

bazowej ustalanej w ustawie bud etowej dla s dziów, zwanej 

dalej �„kwot  bazow �”: 

1)  przewodnicz cemu Rady �– w wysoko ci 4-krotnej kwoty 

bazowej; 

2)  zast pcy przewodnicz cego Rady �– w wysoko ci 3,5-krot-

nej kwoty bazowej; 

3)  cz onkom Rady �– w wysoko ci 3-krotnej kwoty bazowej. 

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przys uguje zwrot kosztów 

przejazdu w wysoko ci i na warunkach okre lonych w prze-

pisach w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania na-

le no ci przys uguj cych pracownikowi zatrudnionemu w pa -

stwowej lub samorz dowej jednostce sfery bud etowej z tytu u 

podró y s u bowej na obszarze kraju.  

Art. 15. 1.  Dyrektor Biura dokonuje czynno ci w sprawach z zakresu prawa 

pracy wobec osób zatrudnionych w Biurze oraz inne czynno ci 

przewidziane w obowi zuj cych ustawach dla kierownika 

jednostki sektora finansów publicznych. 

2. Dyrektor Biura dysponuje rodkami bud etu pa stwa prze-

znaczonymi na finansowanie Biura oraz zada  Rady, z za-

strze eniem art. 16. 
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Rozdzia  3 

Post powanie w sprawie umów o udzielanie pomocy prawnej 

 

Art. 16.  1. Pomoc prawna jest udzielana na podstawie umowy o udzielanie 

pomocy prawnej, zwanej dalej �„umow �”, zawartej przez Rad  

i wiadczeniodawc , na czas okre lony, nie d u szy ni  dwa 

lata. 

2.  Umow  w imieniu Rady zawiera przewodnicz cy Rady,               

a w razie jego nieobecno ci, zast pca przewodnicz cego Rady 

albo inny upowa niony przez przewodnicz cego cz onek Rady. 

3.  Dla wa no ci umowy konieczna jest kontrasygnata dyrektora 

Biura. 

4.  Wysoko  cznych zobowi za  wynikaj cych z zawartych 

umów nie mo e przekroczy  wysoko ci wydatków przewi-

dzianych na ten cel w planie finansowym. 

Art. 17.  1. Umow  zawiera si  ze wiadczeniodawc , który zosta  

wy oniony do udzielania pomocy prawnej na zasadach i w trybie 

okre lonym w ustawie. 

2. Rada wy ania wiadczeniodawców w drodze otwartego ogól-

nopolskiego konkursu ofert, w trybie okre lonym w przepisach  

art. 18-20, zwanego dalej �„konkursem�”, a tak e na zasadach  

i w trybie okre lonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

Nr 96, poz. 873, z pó n. zm.3)). 

Art. 18.  1. Rada og asza warunki ogólnopolskiego konkursu ofert na swojej 

stronie internetowej oraz w rodkach masowego przekazu 

w roku poprzedzaj cym rok, w którym wygasa wi kszo  

zawartych umów.  

2. Og oszenie o konkursie zawiera w szczególno ci: 
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1)  nazw  i adres siedziby Rady; 

2) okre lenie ca kowitej wysoko ci rodków finansowych prze-

znaczonych na udzielanie pomocy prawnej; 

3) okre lenie minimalnej liczby punktów pomocy prawnej dzia-

aj cych w ka dym powiecie;  

4)  okre lenie wysoko ci rodków finansowych przeznaczonych 

na udzielanie pomocy prawnej w poszczególnych powiatach; 

5)  okre lenie maksymalnych cen za wykonanie poszczególnych 

czynno ci pomocy prawnej lub cen rycza towych za 

udzielanie pomocy prawnej; 

6)  okre lenie zakresu przedmiotowego udzielanej pomocy 

prawnej; 

7)  okre lenie minimalnej sumy ubezpieczenia od odpowiedzial-

no ci cywilnej; 

8) okre lenie warunków technicznych i lokalowych, jakie 

powinny spe nia  punkty pomocy prawnej; 

9)  wy czenia spraw z zakresu ochrony praw konsumenta 

w powiatach, w których finansowana ze rodków publicznych 

pomoc prawna jest wiadczona przez rzecznika konsu-

mentów na zasadach okre lonych w przepisach o ochronie 

konkurencji i konsumentów; 

 10) termin sk adania ofert i dat  rozstrzygni cia konkursu. 

3. Rada przeprowadza konkurs przy zapewnieniu równego trakto-

wania wszystkich uczestników konkursu, w sposób gwa-

rantuj cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz kieruj c si  

potrzeb  zapewnienia rzeczywistego dost pu do pomocy 

prawnej, maj c na wzgl dzie liczb  mieszka ców powiatu 

i  stopie  ich zamo no ci. 
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4. Podstaw  uczestnictwa w konkursie jest pisemna oferta oraz 

umowa albo umowa przedwst pna ubezpieczenia uczestnika 

konkursu od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej 

dzia alno ci albo przedmiotu oferty lub inny dokument po-

twierdzaj cy warunki ubezpieczenia. Ofert  mo e by  obj ta 

ca o  lub cz  pomocy prawnej przewidzianej do udzielania 

w danym powiecie lub w kilku powiatach. 

Art. 19.  1. Uczestnikiem konkursu mo e by : 

1) adwokat, radca prawny, prawnik zagraniczny wpisany na 

list  prawników zagranicznych lub spó ka z udzia em 

adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych 

wpisanych na list  prawników zagranicznych, a tak e zespó  

adwokacki; 

2)  osoba z wy szym wykszta ceniem prawniczym, która 

uzyska a tytu  magistra prawa lub spó ka powo ana przez 

takie osoby; 

3)  uniwersytet lub szko a wy sza, która wiadczy nieodp atn  

pomoc prawn  w ramach akademickiej poradni prawnej; 

4)  jednostka samorz du terytorialnego. 

2.  Rada rozstrzyga konkurs dla ka dego powiatu odr bnie. 

3.  Rada przy rozstrzyganiu konkursu bierze pod uwag : 

1)  wiarygodno  oferenta i r kojmi  rzetelnego wykonywania 

przez niego umowy; 

2) zakres przedmiotowy oferowanej pomocy prawnej, jej do-

st pno  dla mieszka ców, a tak e terytorialne rozmie-

szczenie punktów pomocy prawnej; 

3)  zaoferowan  cen  za wykonanie poszczególnych czynno ci 

pomocy prawnej lub cen rycza towych za udzielanie pomocy 

prawnej. 
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4. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, 

szczegó owe warunki i tryb przeprowadzenia konkursu, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1, przy uwzgl dnieniu, e konkurs jest 

rozstrzygany dla poszczególnych powiatów. 

Art. 20.  1. Konkurs mo e zosta  uniewa niony w ca o ci lub w cz ci 

obejmuj cej dany powiat tylko w przypadkach wskazanych 

w og oszeniu o konkursie albo z powodu braku ofert zamkni ty 

w cz ci obejmuj cej dany powiat. 

2.  W przypadku uniewa nienia konkursu w ca o ci Rada, 

w  terminie 14 dni od og oszenia uchwa y o uniewa nieniu 

konkursu, og asza nowy konkurs. 

3.  W przypadku zamkni cia konkursu z powodu braku ofert lub 

uniewa nienia konkursu w cz ci obejmuj cej dany powiat, 

Rada og asza, w terminie 14 dni od og oszenia uchwa y 

o  zamkni ciu konkursu lub jego uniewa nieniu, nowy konkurs, 

informuj c dodatkowo wiadczeniodawców z powiatów po-

bliskich i pozosta ych uczestników konkursu z powiatów 

pobliskich, w a ciwe terytorialnie okr gowe jednostki samo-

rz dów prawniczych oraz jednostki samorz du terytorialnego. 

4. Je eli drugi konkurs dla powiatu zostanie zamkni ty wskutek 

braku ofert lub uniewa niony, Rada zwraca si  do wiad-

czeniodawców z powiatów pobliskich i pozosta ych uczestników 

konkursu z powiatów pobliskich oraz w a ciwych terytorialnie 

jednostek samorz du terytorialnego z ofert  organizacji 

w  powiecie, w którym nie wy oniono wiadczeniodawcy punktu 

pomocy prawnej i wiadczenia pomocy prawnej po maksy-

malnych cenach okre lonych w og oszeniu ogólnopolskiego 

konkursu. 

5. Je eli aden z podmiotów, o których mowa w ust. 4, nie przyjmie 

oferty, Rada zwraca si  do wiadczeniodawców udzielaj cych 

pomocy prawnej w powiatach pobliskich i pozosta ych uczest-
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ników konkursu z powiatów pobliskich oraz w a ciwych 

terytorialnie jednostek samorz du terytorialnego z ofert  

organizacji punktów pomocy prawnej lub wiadczenia pomocy 

prawnej dla osób z terenu powiatu, dla którego konkursy zosta y 

zamkni te wskutek braku ofert lub uniewa nione, po maksy-

malnych cenach okre lonych w og oszeniu ogólnopolskiego 

konkursu. 

6.  W razie odst pienia Rady od umowy, uniewa nienia lub wy-

ga ni cia umowy z jakiejkolwiek innej przyczyny, Rada zwraca 

si  do wiadczeniodawców z danego powiatu oraz powiatów 

pobliskich z zaproszeniem do negocjacji w celu zawarcia 

umowy. Umowa jest zawierana na czas okre lony, nie d u szy 

ni  przewidywany czas rozstrzygni cia najbli szego ogólno-

polskiego konkursu. 

Art. 21.  1.  Spo ród organizacji pozarz dowych, których celem statutowym 

jest wiadczenie nieodp atnej pomocy prawnej, lub porozumie  

takich organizacji, je eli umowa cz ca te organizacje 

przewiduje ich solidarn  odpowiedzialno  za zobowi zania, 

Rada wy ania wiadczeniodawców na zasadach i w trybie 

okre lonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci 

po ytku publicznego i o wolontariacie, w przepisach o pro-

wadzeniu dzia alno ci po ytku publicznego na podstawie 

zlecenia realizacji zada  publicznych, z uwzgl dnieniem 

przepisów art. 18 ust. 1-3, art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 2 i 3, 

art. 22-24 oraz 24a. Przepisów art. 13 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 

i  3, art. 18 ust. 2, a tak e przepisów wydanych na podstawie 

art.  19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie, nie stosuje si . 

2. Podstaw  uczestnictwa organizacji pozarz dowych, o których 

mowa w ust. 1, w konkursie ofert jest pisemna oferta oraz 

umowa albo umowa przedwst pna ubezpieczenia uczestnika 

konkursu od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
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dzia alno ci albo przedmiotu oferty lub inny dokument po-

twierdzaj cy warunki ubezpieczenia. Ofert  mo e by  obj ta 

ca o  lub cz  pomocy prawnej, o której mowa w art. 3.  

3. Rada wy aniaj c wiadczeniodawców, o których mowa w ust. 1, 

bierze tak e pod uwag : 

1)  wiarygodno  oferenta i r kojmi  rzetelnego wykonywania 

przez niego umowy; 

2) zakres przedmiotowy oferowanej pomocy prawnej, jej do-

st pno  dla mieszka ców, a tak e terytorialne rozmiesz-

czenie punktów pomocy prawnej;  

3) zaoferowan  cen  za wykonanie poszczególnych czynno ci 

pomocy prawnej lub cen rycza towych za udzielanie pomocy 

prawnej. 

Art. 22.  1. wiadczeniodawca nie mo e zleca  udzielania pomocy prawnej 

innym podmiotom, chyba e umowa tak stanowi. 

2.  Do zakresu zada  wiadczeniodawcy nale y: 

1)  udzielanie pomocy prawnej w zakresie okre lonym ustaw  

i umow ; 

2)  informowanie mieszka ców o wiadczonej pomocy prawnej 

oraz o jej przedmiotowym zakresie; 

3)  wykonywanie innych zada  okre lonych w ustawie lub 

umowie. 

Art. 23.  1.  Umowa o udzielanie pomocy prawnej okre la: 

1)  dane identyfikacyjne wiadczeniodawcy; 

2)  liczb  i dok adne adresy punktów pomocy prawnej; 

3)  zakres przedmiotowy i wymiar udzielanej pomocy prawnej 

oraz sposób dokumentacji czynno ci z zakresu pomocy 

prawnej; 

4)  okre lenie sposobu wykonania umowy; 
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5)  wynagrodzenie wiadczeniodawcy oraz zasady jego usta-

lania; 

6)  zasady rozlicze  mi dzy Rad  a wiadczeniodawc  oraz 

terminy p atno ci; 

7)  warunki odst pienia od umowy przez Rad , w szczególno ci 

w   przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania 

umowy; 

8)  sposób sporz dzania i terminy sk adania sprawozda  z reali-

zacji umowy oraz sposób kontroli wykonania umowy; 

9) tryb zwrotu kosztów t umacza w sprawach z udzia em osób 

niew adaj cych j zykiem polskim, o których mowa w art. 5; 

 10)  sposób rozstrzygania kwestii spornych. 

2.  Umowa mo e okre la  tak e: 

1)  kar  umown  na wypadek niewykonywania lub nienale-

ytego wykonania umowy; 

2) upowa nienie wiadczeniodawcy do zlecenia wykonywania 

umowy innym podmiotom oraz warunki tego zlecenia; 

3)  zasady i tryb wyp aty zaliczek na pokrycie kosztów t umacza 

w sprawach z udzia em cudzoziemców niew adaj cych j zy-

kiem polskim, o których mowa w art. 5; 

4)  inne warunki. 

Art. 24.  1.  Zawarte przez Rad  umowy s  jawne. 

2. Je eli wysoko  rodków finansowych przeznaczonych na 

udzielanie pomocy prawnej jest równa lub przekracza kwoty 

okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. �– Prawo zamówie  

publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, 

poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560), 

niezw ocznie po zawarciu umowy o  udzielenie pomocy prawnej, 
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Rada przekazuje og oszenie o powierzeniu udzielania pomocy 

prawnej Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

3. Rada udost pnia umowy przez zamieszczenie ich na swojej 

stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia ich zawarcia. 

4.  Rada zamieszcza na swojej stronie internetowej sprawozdanie 

z dzia alno ci Rady, o którym mowa w art. 11 pkt 5, w terminie 

30 dni od jego przedstawienia Ministrowi Sprawiedliwo ci. 

5. Rada zamieszcza równie  na swojej stronie internetowej spra-

wozdania z realizacji umów, o których mowa w art. 23 ust. 1 

pkt 8, w terminie 60 dni od ich przedstawienia Radzie. 

Art. 24a. 1. Rada lub uczestnik konkursu mo e da  uniewa nienia 

okre lonej umowy, je eli strona tej umowy, uczestnik konkursu 

lub osoba dzia aj ca w porozumieniu z nimi wp yn a na wynik 

konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami. Uprawnienie to wygasa z up ywem miesi ca od 

dnia, w którym uprawniony dowiedzia  si  o istnieniu przyczyny 

uniewa nienia, nie pó niej jednak ni  z up ywem 6 miesi cy od 

dnia zawarcia umowy. 

2.  W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si  przepisy 

prawa cywilnego.�”; 

 
8) art. 25 i 26 otrzymuj  brzmienie: 

�„Art. 25. 1.   Pomoc prawna jest udzielana przez wiadczeniodawców  

w zorganizowanych przez nich punktach pomocy prawnej, 

a w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5, tak e poza 

tymi punktami. 

2. Pomocy prawnej udziela si  na wniosek osoby, o której mowa 

w  art. 5, zwanej dalej �„wnioskodawc �”. 
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3.  Wniosek o przyznanie pomocy prawnej wnosi si  do punktu 

pomocy prawnej dzia aj cego na terenie powiatu w a ciwego ze 

wzgl du na miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy. 

4. Wnioskodawca jest obowi zany poda  we wniosku dane 

i  informacje zgodne z prawd , pod rygorem odpowiedzialno ci 

karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia. 

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególno ci: 

1)  imi , nazwisko i obywatelstwo wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy; 

3)  adres do dor cze ; 

4)  okre lenie przedmiotu wnioskowanej pomocy prawnej 

z uzasadnieniem; 

5)  o wiadczenie co do okoliczno ci, o których mowa  

w art. 5 i  art. 6 ust. 2; 

6)  o wiadczenie o dochodach; 

7)  o wiadczenie o prawdziwo ci danych i informacji zawartych 

we wniosku; 

8)  o wiadczenie o zapoznaniu si  z pouczeniem o odpo-

wiedzialno ci karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia; 

9)  o wiadczenie, e w sprawie obj tej wnioskiem nie zosta  

ustanowiony zawodowy pe nomocnik; 

 10) podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jej repre-

zentowania. 

6. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej sk ada si  na urz -

dowym formularzu. 

7. Do wniosku do cza si  dokumenty potwierdzaj ce okoliczno ci, 

o których mowa w art. 5 i 6. 
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8.  Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór 

i sposób udost pnienia urz dowego formularza wniosku 

o  udzielenie pomocy prawnej, a tak e rodzaje dokumentów 

potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 5 i 6, 

kieruj c si  potrzeb  zawarcia w nich odpowiednich poucze  

u atwiaj cych wype nienie wniosku  i  konieczno ci  zapewnie-

nia ich dost pno ci dla wnioskodawców. 

Art. 26.  1.  Wniosek o udzielenie pomocy prawnej rozpatruje si  bez 

zb dnej zw oki, nie pó niej jednak ni  w terminie 7 dni od dnia 

jego wniesienia. 

2. wiadczeniodawca informuje wnioskodawc  na pi mie o braku 

podstaw do udzielenia pomocy prawnej albo o terminie jej 

udzielenia. 

3. W razie odmowy udzielenia pomocy prawnej wnioskodawcy 

przys uguje prawo do dania od wiadczeniodawcy wykonania 

umowy lub dania odszkodowania przed w a ciwym miejscowo 

s dem rejonowym.�”; 

 
 9)  skre la si   art. 27-32; 

 
 10) art. 33 i 34 otrzymuj  brzmienie: 

�„Art. 33. 1.  Termin udzielenia pomocy prawnej okre la wiadczeniodawca 

przy uwzgl dnieniu charakteru sprawy i stopnia jej skomli-

kowania. 

2.  Pomocy prawnej udziela si  bez zb dnej zw oki, nie pó niej ni  

w terminie 30 dni od daty z o enia przez wnioskodawc  

wszystkich istotnych dla sprawy dowodów. 
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Art. 34. Przy udzielaniu pomocy prawnej cudzoziemcowi wiadcze-

niodawca zapewnia mo liwo  porozumiewania si  w j zyku 

zrozumia ym dla cudzoziemca oraz t umaczenie niezb dnych 

dokumentów.�”; 

 
 11)  skre la si  art. 35-36; 

 
 12) rozdzia  6 otrzymuje brzmienie:  

�„Rozdzia  6 

Przepisy przej ciowe i ko cowe 

 
 Art. 37. 1. Minister Sprawiedliwo ci powo a pe nomocnika do spraw 

organizacji Rady i Biura, zwanego dalej �„pe nomocnikiem�”.    

Celem dzia ania pe nomocnika jest zorganizowanie Biura, 

zatrudnienie pracowników oraz podj cie innych czynno ci 

niezb dnych do rozpocz cia pracy Rady i Biura. Pe nomocnik 

ko czy swoj  dzia alno  z chwil  powo ania pierwszej Rady.  

2. Nadzór nad dzia alno ci  pe nomocnika sprawuje Minister 

Sprawiedliwo ci. 

 Art. 38. 1. Minister Sprawiedliwo ci powo a pierwsz  Rad  w terminie 

trzech miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy. 

2.  Rada og asza pierwszy konkurs w terminie trzech miesi cy od 

dnia jej powo ania. 

3.  Umowy zawarte w ramach pierwszego konkursu obowi zuj  do 

dnia rozstrzygni cia drugiego konkursu, nie d u ej jednak ni  

przez rok. 

 Art. 39.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó n. zm.4)) w art. 43 w ust. 1 

pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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�„5) dotycz cych osób korzystaj cych z ich us ug medycznych, 

obs ugi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika 

patentowego, doradcy podatkowego lub bieg ego rewidenta 

oraz z nieodp atnej pomocy prawnej wiadczonej na podstawie 

ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przy-

znawanej osobom fizycznym,�”. 

Art. 40. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku 

publicznego i o wolontariacie w art. 4 w ust. 1 po pkt 1a dodaje si  

pkt 1 b w brzmieniu: 

�„1b)  wiadczenia nieodp atnej pomocy prawnej;�”. 

Art. 41. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyj tkiem 

art. 37, który wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia 

og oszenia.�”. 

 

 

______________________ 
1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia art. 12 ust. 5 dyrektywy 

2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycz cej statusu obywateli pa stw trzecich 
b d cych rezydentami d ugoterminowymi (Dz.Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44; Dz.Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 272) oraz wype nia postanowienia art. 24 
ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i cz onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si  
i pobytu na terytorium Pa stw Cz onkowskich zmieniaj cej rozporz dzenie (EWG) 
nr 1612/68 i uchylaj cej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz. UE L 158 
z  30.04.2004, str. 77; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46) i art. 15 
dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
norm dotycz cych procedur nadawania i cofania statusu uchod cy w Pa stwach 
Cz onkowskich (Dz.Urz. WE L 326 z 13.12.2005, str. 13). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, 
poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, 
poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219 i Nr 36, poz. 226. 

3)  Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,  
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z  2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.  
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej przez 

pa stwo osobom fizycznym (druk nr 29), który przed o y  poprzedni Rz d, 

wymaga powa nych korekt.  

Projekt ten budzi  wiele kontrowersji, w szczególno ci ze wzgl du na tworzenie 

bardzo kosztownych struktur, wy czenie udzia u organizacji pozarz dowych 

z udzielania takiej pomocy oraz ograniczenie zakresu udzielanej pomocy 

prawnej tylko do pewnej kategorii spraw.  

W zwi zku z powy szym Minister Sprawiedliwo ci wyst pi  do Marsza ka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z pro b  o odroczenie prac nad tym projektem do 

czasu dopracowania rozwi za  w nim przewidzianych, a w konsekwencji 

przekazania autopoprawki przygotowanej przez Rad  Ministrów. 

Celem autpopoprawki do projektu ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy 

prawnej przyznawanej przez pa stwo osobom fizycznym (druk nr 29) jest 

poszerzenie dost pu do pomocy prawnej dla osób najubo szych i zmniejszenie 

wydatków zwi zanych z organizacj  systemu udzielania pomocy prawnej.  

W demokratycznym pa stwie prawnym urzeczywistniaj cym zasady sprawie-

dliwo ci spo ecznej status maj tkowy nie mo e by  przeszkod  w dost pie do 

wymiaru sprawiedliwo ci lub w obronie praw i interesów obywateli. Ustawa 

rozwija konstytucyjne zasady pa stwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i prawa 

do s du (art. 45 Konstytucji RP), a tak e czyni zado  zobowi zaniom 

mi dzynarodowym Rzeczypospolitej Polskiej do zapewnienia równego dost pu 

do s dów i trybuna ów (art. 14 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  

i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.; zalecenie nr R (93)1 Komitetu 

Ministrów dla pa stw cz onkowskich co do efektywnego dost pu do prawa 

i  wymiaru sprawiedliwo ci dla najubo szych z dnia 8 stycznia 1993 r.).  

Za o eniem konstrukcyjnym autopoprawki jest uzupe nienie istniej cego sy-

stemu pomocy prawnej z urz du (�„prawa ubogich�”) o ogólnopolski system 

pomocy prawnej wiadczonej na etapie przeds dowym. Istniej ce uregulowania 

Kodeksu post powania cywilnego, Kodeksu post powania karnego oraz Prawa 
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o post powaniu przed s dami administracyjnymi nie gwarantuj , co do zasady, 

pomocy prawnej najubo szym na etapie przeds dowym (wyj tek: karne po-

st powanie przygotowawcze w odniesieniu do podejrzanego).  

Równie  ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w post powaniu 

w sprawach cywilnych prowadzonych w pa stwach cz onkowskich Unii Euro-

pejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67) tylko w cz ci gwarantuje pomoc 

prawn  na etapie przeds dowym i tylko w sporach cywilnych.  

Pomoc prawna w rozumieniu projektu autopoprawki do projektu ustawy 

o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej przez pa stwo 

osobom fizycznym (druk nr 29) obejmuje celowe dochodzenie praw na etapie 

przeds dowym, co nale y rozumie  jako udzielanie porad i informacji prawnych 

w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, z zakresu prawa ro-

dzinnego, prawa pracy oraz ubezpiecze  spo ecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego, wskazywanie podmiotu lub organizacji w a ciwych do za atwienia 

danej sprawy, w tym podmiotu w a ciwego do za atwienia sprawy w drodze 

mediacji lub polubownego rozstrzygni cia, udzielanie pomocy w opracowaniu 

pisma dotycz cego kwestii prawnej, w tym pierwszego pisma procesowego, 

wniosku o zwolnienie od kosztów s dowych i wniosku o ustanowienie 

pe nomocnika z urz du, albo przygotowanie projektu takiego pisma, a tak e 

udzielanie porady prawnej oraz reprezentacji w post powaniu administracyjnym 

w sprawie cudzoziemca, który ubiega si  o nadanie statusu uchod cy, 

udzielenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany.  

Pomoc prawna nie obejmuje natomiast okre lonych enumeratywnie kategorii 

spraw, w tym zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, 

zwi zanych z dzia alno ci  instytucji spo ecznych, w szczególno ci fundacji lub 

stowarzysze , zwi zanych z karnym post powaniem przygotowawczym,  

z wy czeniem ofiar przest pstw, spraw podatkowych, celnych i dewizowych,  

a tak e reprezentacji w post powaniu przed organami administracji, z wy-

j tkiem reprezentacji w sprawie cudzoziemca, który ubiega si  o nadanie 

statusu uchod cy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany. 
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Ograniczenie w projektowanych rozwi zaniach zakresu wiadczonej nie-

odp atnie pomocy prawnej do pomocy przes dowej ma na celu unikni cie 

wykreowania mechanizmu konkurencyjnego wzgl dem ugruntowanego  

ju  systemu pomocy prawnej z urz du. Zadanie wiadczenia nieodp atnej 

pomocy prawnej pokrywa si  te  z zadaniami niektórych instytucji oraz 

statutowymi zadaniami wielu organizacji pozarz dowych.  

Jednak e rozwi zania zawarte w projekcie autopoprawki nie podwa aj  ani 

istniej cego systemu pomocy prawnej z urz du, ani te  nie wkraczaj  

w dotychczasow  dzia alno  organów administracji publicznej oraz organizacji 

pozarz dowych, lecz j  uzupe niaj  i rozszerzaj .  

Projekt uwzgl dnia te  istnienie instytucji zajmuj cych si  podobn  dzia-

alno ci  (powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów) i ogranicza powielanie 

ich dzia alno ci przez wiadczeniodawców. Ogranicza to dodatkowo koszty 

wprowadzenia systemu. 

Konstrukcyjnym za o eniem projektu jest stworzenie ogólnodost pnej sieci 

punktów pomocy prawnej, które nie wchodz  w sk ad administracji publicznej.  

Kieruj c si  konstytucyjn  zasad  pomocniczo ci oraz za o eniami programu 

Rady Ministrów RP �– �„tanie pa stwo�”, przyj to za o enie, e tworzenie 

kosztownego i zbiurokratyzowanego systemu pa stwowych biur pomocy 

prawnej nie mo e by  podstaw  tworzonego systemu. System pomocy prawnej 

powinien si  natomiast opiera  na istniej cych strukturach i zasobach 

niepa stwowych. W konsekwencji punkty pomocy prawnej, na zasadach 

konkursowych, b d  tworzone przede wszystkim przez organizacje 

pozarz dowe, których celem statutowym jest wiadczenie pomocy prawnej, 

adwokatów, radców prawnych i inne osoby upowa nione do wiadczenia 

pomocy prawnej, w ka dym powiecie, w lokalach pozostaj cych w ich 

dyspozycji. Proponowane rozwi zanie pozwoli zapewni  pomoc prawn  na 

terenie ca ego kraju bez konieczno ci wydatkowania znacz cych w skali 

bud etu pa stwa kwot na tworzenie i obs ug  pa stwowych biur.  

W tym zakresie projekt wychodzi naprzeciw postulatom zg aszanym przez 

naczelne organy samorz dów prawniczych i organizacje pozarz dowe. 
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Prawo do nieodp atnej pomocy prawnej b dzie przys ugiwa o obywatelom 

polskim, obywatelom pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, pa stw 

cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  

�– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, a tak e we wskazanym zakresie cudzoziemcom, którzy uzyskali 

azyl lub zgod  na pobyt tolerowany oraz cz onkom ich rodzin lub staraj  si  

o status uchod cy, udzielenie azylu lub zgod  na pobyt tolerowany, a tak e 

cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt rezydenta d ugo-

terminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na osiedlenie si .  

Pomoc prawna b dzie udzielana, je eli wnioskodawca uzyskuje dochód nie 

wi kszy ni  150% kryteriów dochodowych okre lonych w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm.)  

albo 200% �– w przypadkach nadzwyczajnych lub szczególnie wa kich spo-

ecznie.  

Pomoc b dzie udzielana na wniosek osoby, o której mowa w art. 6,  

w brzmieniu nadanym autopoprawk , po z o eniu przez wnioskodawc  we 

wniosku o wiadczenia zgodnego z prawd , pod rygorem odpowiedzialno ci 

karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia. W razie odmowy udzielenia 

pomocy prawnej wnioskodawcy b dzie przys ugiwa o prawo do dania od 

wiadczeniodawcy wykonania umowy lub dania odszkodowania przed 

w a ciwym miejscowo s dem rejonowym.  

Organizacj  systemu pomocy prawnej przeds dowej zapewni Krajowa Rada 

Pomocy Prawnej, zwana dalej �„Rad �”. Do zada  Rady nale e  b dzie przede 

wszystkim organizowanie i rozstrzyganie konkursów na wiadczenie pomocy 

prawnej. Rada b dzie wi c spe nia  funkcj  permanentnie dzia aj cego 

niezale nego od struktur administracyjnych i politycznych s du konkursowego. 

Zadaniem Rady b dzie równie  monitorowanie dzia ania systemu pomocy 

prawnej, w tym kontrolowanie zasadno ci wiadczenia pomocy prawnej  

i nale ytego wykonywania umów o udzielanie pomocy prawnej oraz 

rozpatrywanie wniosków i skarg, zw aszcza w sprawach dotycz cych 

nienale ytego wykonywania umów. Rada b dzie tak e opracowywa  

szczegó owe standardy wiadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy 
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prawnej i systematycznie sprawowa  nadzór na systemem pomocy 

przeds dowej.  

Rada b dzie sk ada a si  z 5-7 cz onków powo ywanych przez Ministra 

Sprawiedliwo ci na okres 4 lat. Obs ug  Rady b dzie zapewnia o Biuro 

Krajowej Rady Pomocy Prawnej, zwane dalej �„Biurem�”. Biuro b dzie 

pa stwow  jednostk  bud etow , finansowan  z cz ci bud etu pa stwa, 

której dysponentem jest Minister Sprawiedliwo ci. Biuro b dzie jednostk  

organizacyjn  podleg  Ministrowi Sprawiedliwo ci. 

Rada b dzie stale wspó pracowa  z Ministrem Sprawiedliwo ci, który b dzie 

nadzorowa  dzia alno  Rady oraz jej Biura.  

Pomoc prawn  b d  wiadczy y podmioty wy onione w jawnych konkursach 

wed ug zasad okre lonych w ustawie albo, w przypadku organizacji 

pozarz dowych, których celem statutowym jest wiadczenie nieodp atnej 

pomocy prawnej, lub porozumienie takich organizacji pod warunkiem, e 

umowa cz ca te organizacje przewiduje ich solidarn  odpowiedzialno  za 

zobowi zania, na zasadach i w trybie okre lonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873), z odpowiednimi zmianami wynikaj cymi z projektowanej ustawy. 

wiadczenie pomocy prawnej b dzie nast powa o na podstawie umowy 

cywilnoprawnej �– umowy o udzielanie pomocy prawnej �– zawartej przez Rad   

i podmioty wy onione w konkursach.  

Projektowane rozwi zanie znacz co zmniejsza koszty dzia ania systemu. 

Zalet  tych rozwi za  jest te  zmniejszenie ilo ci obowi zków biuro-

kratycznych, które b d  musieli wykona  wnioskodawcy i wiadczeniodawcy. 

W konsekwencji projektowany system nie zniech ca ma ych podmiotów, np. 

indywidualnych kancelarii prawniczych, do brania udzia u w konkursach 

i tworzenia punktów pomocy prawnej, co jest istotn  jego zalet .  

Trzeba te  podkre li , e stwierdzenie narusze  umowy lub ustawy przez 

wiadczeniodawców b dzie podstaw  do zastosowania sankcji przez Rad , 

w tym odst pienia od umowy i ewentualnie, je eli umowa b dzie tak stanowi , 

kary umownej za niewykonanie umowy o wiadczenie pomocy prawnej lub jej 
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nienale yte wykonywanie. Zabezpiecza to dostatecznie dobrze interesy Skarbu 

Pa stwa.  

W zakresie podstawowych zasad post powania w sprawie zawarcia umów ze 

wiadczeniodawcami ustawa okre la kryteria podmiotowe oferentów mog cych 

ubiega  si  o zawarcie umowy. Wychodzi  nale y z za o enia, e kr g 

podmiotów legitymowanych do uczestnictwa w konkursach powinien by  na tyle 

szeroki, aby w ka dym powiecie, a nie tylko najwi kszych miastach, powsta y 

punkty pomocy prawnej, a tak e aby podmioty konkurowa y ze sob  jako ci  

oferowanych us ug.  

W konkursie b d  mogli zatem bra  udzia : 

1) adwokat, radca prawny, prawnik zagraniczny wpisany na list  prawników 

zagranicznych lub spó ka z udzia em adwokatów, radców prawnych 

i prawników zagranicznych wpisanych na list  prawników zagranicznych, 

a tak e zespó  adwokacki, 

2)  osoba z wy szym wykszta ceniem prawniczym, która uzyska a tytu  

magistra prawa, lub spó ka powo ana przez takie osoby, 

3)  uniwersytet lub szko a wy sza, która wiadczy nieodp atn  pomoc prawn   

w ramach akademickiej poradni prawnej, 

4)  jednostka samorz du terytorialnego.  

Ustawa okre la te  kryteria przedmiotowe uczestnictwa w konkursach  

o zawarcie umowy. Podstawowym kryterium jest pisemna oferta i ubez-

pieczenie poradnictwa prawnego od odpowiedzialno ci cywilnej.  

Ponadto ka dy z oferentów b dzie musia  zagwarantowa  wiadczenie pomocy 

przeds dowej w zakresie okre lonym w ustawie i warunkach konkursu ofert. Co 

do zasady ka dy wiadczeniodawca b dzie wiadczy  pe ny zakres pomocy 

przeds dowej, w zakresie okre lonym w art. 3 projektu, z zastrze eniem 

jednak, e Rada b dzie mia a kompetencj  do wy czenia z konkursu dla 

poszczególnych powiatów pomocy w niektórych kategoriach spraw.  

W du ej cz ci powiatów wiadczona jest, finansowana ze rodków pu-

blicznych, specjalistyczna pomoc z zakresu ochrony praw konsumenta. Zgodnie 
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z art. 34 i 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) nieodp atna pomoc prawna 

w sprawach konsumenckich wiadczona jest dla wszystkich osób przez 

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.  

Projekt autopoprawki okre la podstawowe kryteria i preferencje rozstrzygania 

konkursów. Wychodzi  nale y z za o enia, e kryteria istotne to wiarygodno  

oferenta i r kojmia rzetelnego wykonywania przez niego umowy, zakres 

przedmiotowy oferowanej pomocy prawnej, jej dost pno  dla mieszka ców, 

a tak e terytorialne rozmieszczenie punktów pomocy prawnej (terytorialne 

rozmieszczenie i ilo  miejsc, w których pomoc jest wiadczona �– oferent mo e 

zaproponowa , e stworzy kilka punktów w jednym powiecie), zaoferowana 

cena za wykonanie poszczególnych czynno ci pomocy prawnej lub ceny 

rycza towe za udzielanie pomocy prawnej. 

Szczegó owe zasady przeprowadzania konkursu okre li rozporz dzenie 

Ministra Sprawiedliwo ci oraz warunki konkursu. W zakresie nieuregulowanym 

w ustawie konkursy przeprowadza si  zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego. 

Projektowana ustawa i akty wykonawcze do niej dostatecznie precyzyjnie 

okre laj  zasady prowadzenia rzetelnego konkursu.  

Elementem istotnym ustawy jest uregulowanie skutków sytuacji, w których nikt 

z danego powiatu nie przyst pi do konkursu albo aden podmiot nie zostanie 

wy oniony albo konkurs zostanie uniewa niony.  

Projekt autopoprawki stanowi, e w tych sytuacjach Krajowa Rada Pomocy 

Prawnej bezzw ocznie og asza nowy konkurs dla wskazanego obszaru oraz 

obligatoryjnie informuje w a ciwe terytorialne okr gowe rady adwokackie  

i okr gowe izby radców prawnych, jednostki samorz du terytorialnego oraz 

podmioty uczestnicz ce w konkursach z s siednich powiatów. Je eli drugi 

konkurs nie wy oni podmiotu tworz cego punkt pomocy prawnej, Krajowa Rada 

Pomocy Prawnej zwraca si  do wiadczeniodawców, udzielaj cych pomocy 

prawnej w powiatach pobliskich oraz w a ciwych terytorialnie jednostek 

samorz du terytorialnego, z ofert  organizacji punktów pomocy prawnej lub 

wiadczenia pomocy prawnej dla osób z terenu powiatu, dla którego konkursy 
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zosta y zamkni te wskutek braku ofert lub uniewa nione, po maksymalnych 

cenach okre lonych w og oszeniu ogólnopolskiego konkursu.  

Przewiduje si  tak e cywilnoprawny tryb odwo awczy w przypadku zaistnienia 

wp ywu na wynik konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi 

obyczajami. Rada lub uczestnik konkursu b d  mogli przed s dem da  

uniewa nienia okre lonej umowy, je eli strona tej umowy, uczestnik konkursu 

lub osoba dzia aj ca w porozumieniu z nimi wp yn a na wynik konkursu 

w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Uprawnienie to wygasa 

z up ywem miesi ca od dnia, w którym uprawniony dowiedzia  si  o istnieniu 

przyczyny uniewa nienia, nie pó niej jednak ni  z up ywem 6 miesi cy od dnia 

zawarcia umowy. 

Pomoc prawna b dzie wiadczona wy cznie na podstawie umowy zawartej 

przez Rad  i wiadczeniobiorc . Umowa b dzie okre la  przede wszystkim 

liczb  i dok adne adresy punktów pomocy prawnej, zakres przedmiotowy 

i wymiar udzielanej pomocy prawnej oraz sposób dokumentacji czynno ci 

z zakresu pomocy prawnej, okre lenie sposobu wykonania umowy, wyna-

grodzenie wiadczeniodawcy oraz zasady jego ustalania, zasady rozlicze  

mi dzy Rad  a wiadczeniodawc  oraz terminy p atno ci, warunki odst pienia 

od umowy przez Rad , w szczególno ci w przypadku niewykonania lub 

nienale ytego wykonania umowy, a tak e sposób sporz dzania i terminy 

sk adania sprawozda  z realizacji umowy oraz sposób kontroli wykonania 

umowy. 

Umowa mo e okre la  tak e zakres odpowiedzialno ci cywilnej za niewy-

konanie lub nienale yte jej wykonanie, w tym prawo odst pienia zastrze one 

dla Rady. Umowa mo e równie  zawiera  postanowienia o karze umownej. 

Tre  umów b dzie  jawna. 

Przewiduje si , e projektowane rozwi zania wejd  w ycie z dniem  

1 stycznia 2008 r.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1.  Podmioty obj te projektem 

Projekt dotyczy ka dej osoby, która potrzebuje pomocy prawnej,  

a z uwagi na swoj  sytuacj  materialn  nie jest w stanie samodzielnie 

broni  swoich praw lub interesów. 

2.  Cel wprowadzenia nowelizacji 

Celem autpopoprawki do projektu ustawy o dost pie do nieodp atnej 

pomocy prawnej przyznawanej przez pa stwo osobom fizycznym           

(druk nr 29), jest poszerzenie dost pu do pomocy prawnej dla osób 

najubo szych i zmniejszenie wydatków zwi zanych z organizacj  systemu 

udzielania pomocy prawnej. 

3.  Wprowadzenie w ycie przedmiotowej regulacji nie wp ynie na bud ety 

jednostek samorz du terytorialnego, konkurencyjno  gospodarki  

i przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw. 

Wprowadzenie w ycie przedmiotowych regulacji mo e pozytywnie wp yn  

na rynek pracy, sytuacj  i rozwój regionalny, przez podniesienie 

wiadomo ci prawnej obywateli oraz pomoc w sprawnym za atwianiu przez 

nich spraw zwi zanych z zatrudnieniem, spraw cywilnych, z zakresu 

ubezpiecze  spo ecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, a tak e w spraw 

mieszkaniowych  i spó dzielczych. 

4.  Skutki finansowe 

Wej cie w ycie projektowanych regulacji spowoduje skutki finansowe dla 

bud etu pa stwa w cz ci 37 �„Sprawiedliwo  �” w 2008 r., a tak e w latach 

nast pnych. rodki finansowe b d  musia y zosta  zabezpieczone 

w  bud ecie pa stwa na rok 2008 i lata nast pne. 

Jednocze nie mo na zak ada , e przedmiotowe regulacje w dalszej 

perspektywie czasowej przynios  korzy ci dla bud etu pa stwa, wynikaj ce 

z inicjowania przez obywateli, którym udzielono profesjonalnych porad 

prawnych, mniejszej ilo ci post powa  s dowych i administracyjnych  
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w niektórych kategoriach spraw. Korzy ci te s  jednak niemo liwe  

do oszacowania, cho by w przybli eniu. 

Trudno jest w szczególno ci oceni  rzeczywist  ilo  prowadzonych spraw, 

w których udzielana jest bezp atnie pomoc prawna, jak i koszty udzielania 

tej pomocy, gdy  w tym zakresie nie prowadzi si  bada  ani odpowiedniej 

sprawozdawczo ci, pozwalaj cych na uzyskanie reprezentatywnych 

danych. Mo na zatem jedynie okre li  zak adan  liczb  takich spraw. 

Hipotetycznie zak ada si , e docelowo w ci gu roku ilo  spraw, w których 

udzielona zostanie pomoc prawna, mo e si gn  oko o 300 tysi cy.  

W 2007 r. zostanie powo any pe nomocnik do spraw organizacji Rady 

i Biura, którego celem dzia ania b dzie zorganizowanie Biura, zatrudnienie 

pracowników oraz podj cie innych czynno ci niezb dnych do rozpocz cia 

pracy Rady i Biura. W celu unikni cia dodatkowych wydatków przewiduje 

si , e pe nomocnik zostanie powo any spo ród pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwo ci. 

 

Szacunkowe skutki finansowe 

I.     Wydatki na utworzenie Krajowej Rady Pomocy Prawnej �– 394 156,80 z  

 Wydatki na wynagrodzenia �– 394 156,80 z , w tym: 

 Przewodnicz cy: 1 459,84 z  (kwota bazowa) x 4 (mno nik kwoty    

 bazowej)  =  5 839,36 z   x  12 miesi cy = 70 072,32 z  

 Zast pca przewodnicz cego: 1 459,84 z  (kwota bazowa) x 3,5 

(mno nik  kwoty bazowej)  =  5 109,44 z   x 12 miesi cy = 61 313,28 z  

Cz onkowie Rady:  1 459,84 z  (kwota bazowa) x 3 (mno nik kwoty 

bazowej)  = 4 379,52 z  x 12 miesi cy = 52 554,24 z  x 5 cz onków         

= 262 771,20 z . 

II. Wydatki na utworzenie i utrzymanie Biura Krajowej Rady Pomocy 

Prawnej  �– 570 000 z  

Za o enia: 15 pracowników 
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�–  dyrektor,   

�–  zast pca dyrektora,  

�–  g ówny ksi gowy,  

�–  radca prawny 

�–  11 pracowników merytorycznych (w tym ew. audytor) 

1) wynagrodzenia: 696 000 z , w tym: 

�–  dyrektor: 8 000 z  x 12 miesi cy = 96 000 z  

�–   zast pca dyrektora: 6 000 x 12 miesi cy = 72 000 z  

�–  g ówny ksi gowy: 6 000  x 12 miesi cy = 72 000 z   

�–   radca prawny: 5 000  x 12 miesi cy = 60 000 z  

�– 11 pracowników x 3 000 z  ( rednie wynagrodzenie) x 12 miesi cy            

= 96 000 z , 

2) utworzenie stanowisk pracy: 15 osób x 10 000 z  (koszt utworzenia 

stanowiska pracy) = 150 000 z , 

3) wynajem pomieszcze : ok. 300 m2 x ok. 90 z /m2 x 12 miesi cy                   

= ok. 324 000 z ,              

4) wyposa enie pomieszcze :  ok. 200 000 z , 

5) pozosta e pozap acowe wydatki bie ce:  ok. 200 000 z . 

III. Wydatki na udzielanie pomocy prawnej na podstawie umów o udzielanie 

pomocy prawnej:  18 000 000 z   

Za o enia:  

�–  maksymaln  cen  us ugi polegaj cej na udzieleniu pomocy prawnej 

przyj to na poziomie stawki minimalnej w sprawach cywilnych, ze 

stosunku pracy i ubezpiecze  spo ecznych  �–  tj. 60 z  �– okre lonej 

w  § 6 pkt 1 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28 

wrze nia 2002 r. w sprawie op at za czynno ci adwokackie oraz 

ponoszenia przez Skarb Pa stwa kosztów nieop aconej pomocy 

prawnej udzielonej z urz du (Dz. U. Nr 163, poz. 1348, z pó n. zm.),  

�–  300.000 (szacowana roczna ilo  spraw, w których zostanie 

udzielona pomoc prawna)  x 60 z  = 18 000 000 z . 
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czne skutki finansowe regulacji dla bud etu pa stwa zwi zane 

z  utworzeniem i funkcjonowaniem Krajowej Rady Pomocy Prawnej, 

Biura Krajowej  Rady Pomocy Prawnej oraz bezpo rednimi wydatkami 

na udzielanie pomocy prawnej na podstawie umów,  ukszta tuj  si  na 

poziomie   ok. 19 964 157 z . 

Oszacowane powy ej skutki finansowe, zwi zane z wej ciem w ycie 

autopoprawki do projektu ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy 

prawnej zapewnianej przez pa stwo osobom fizycznym i przepisów 

wydanych w celu jej wykonania, s  hipotetyczne i zosta y wyliczone na 

podstawie przyj tych za o e   i dost pnych  na dzie  sporz dzania 

szacunku  informacji. 

5.  Konsultacje 

Projekt autopoprawki zosta  przekazany do zaopiniowania Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich, Krajowej Radzie S downictwa, S dowi Najwy szemu, 

Naczelnemu S dowi Administracyjnemu, Komisji Wspólnej Rz du i Samo-

rz du Terytorialnego, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie 

Radców Prawnych, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej Radzie 

Komorniczej, Krajowej Spó dzielczej Kasie Oszcz dno ciowo-Kredytowej 

oraz organizacjom pozarz dowym dzia aj cym na rzecz dost pu obywateli 

do informacji i pomocy prawnej. Wi kszo  uwag, które zosta y zg oszone 

przez Naczeln  Rad  Adwokack , Krajow  Rad  Radców Prawnych, 

Krajow  Rad  Komornicz , Krajow  Spó dzielcz  Kas  Oszcz dno ciowo-

Kredytow  oraz organizacje pozarz dowe, a których przedstawiciele 

aktywnie uczestniczyli w procesie uzgadniania projektowanych rozwi za , 

zosta a w projekcie uwzgl dniona.  

Projektowana autopoprawka zosta a udost pniona tak e za po rednictwem 

Internetu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo ci. Zainteresowania pracami 

nad projektem autopoprawki, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, nie 

zg oszono. 
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6.  Zgodno  z prawem Unii Europejskiej 

Proponowane zmiany s  zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Art. 5 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 projektu wype nia postanowienia art. 12 ust. 5 

dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie statusu 

obywateli pa stw trzecich, którzy uzyskali status rezydenta d ugotermino-

wego (Dz.Urz. WE L 016 z 23.01.2004). Pomoc prawna wed ug projektu ma 

zatem przys ugiwa  cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt 

rezydenta d ugoterminowego Wspólnot  Europejskich lub zezwolenia na 

osiedlenie si  w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-

ziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z pó n. zm.), wy cznie w  sprawach 

zwi zanych z post powaniem o cofni cie zezwolenia na pobyt rezydenta 

d ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na osiedlenie si . 

Art. 12 ust. 5 dyrektywy 2003/109/WE nakazuje w post powaniu o wy-

dalenie zapewni  cudzoziemcowi posiadaj cemu status rezydenta 

d ugoterminowego WE bezp atn  pomoc prawn . Zaproponowane brzmienie 

art. 5 i art. 3 ust. 2 pkt 5 projektu wype nia dyspozycj  zawart  we 

wskazanym przepisie dyrektywy 2003/109/WE. 

Art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 projektu wype nia postanowienia art. 24 ust. 1 

dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i cz onków ich rodzin do swo-

bodnego przemieszczania si  i pobytu na terytorium Pa stw Cz onkowskich 

zmieniaj cej rozporz dzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylaj cej dyrektywy 

64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 

75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.Urz. UE L 158 

z 30.04.2004, str. 77; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, 

str. 46).   

Projekt wype nia tak e postanowienia art. 15 dyrektywy Rady 2005/85/WE 

z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm 

dotycz cych procedur nadawania i cofania statusu uchod cy w Pa stwach 

Cz onkowskich (Dz.Urz. WE L 326 z 13.12.2005, str. 0013-0034). 

5-02-om 





                                                                                                                                         Projekt  

ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI 

z dnia                                                   

w sprawie Krajowej Rady Pomocy Prawnej 
 

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia                          r. o dost pie do nieodp atnej 
pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U.            . Nr      , poz.    ) zarz dza 
si , co nast puje: 

 

§ 1. 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owe zasady i tryb funkcjonowania Krajowej 
Rady Pomocy Prawnej, zwanej dalej �„Rad �”. 

2 Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si  przez to ustaw  z dnia    
�…r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym. 

 

§ 2. 1. Przewodnicz cy Rady kieruje jej pracami, a w razie jego nieobecno ci 
wyznaczony zast pca przewodnicz cego Rady. Przewodnicz cy reprezentuje Rad  oraz 
wykonuje zadania okre lone w ustawie. 

2. Przewodnicz cy Rady w szczególno ci: 
 1) ustala przedmiot i termin obrad Rady; 
 2) przewodniczy obradom Rady i czuwa nad ich przebiegiem; 
 3) reprezentuje Rad  w stosunku do innych organów i instytucji; 
 4) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i 

instytucji zajmuj cych si  problematyk  pomocy prawnej; 
 5) inicjuje i organizuje prace Rady. 
2. Zast pcy Przewodnicz cego Rady: 
 1) w czasie nieobecno ci Przewodnicz cego wykonuj  w jego zast pstwie 

czynno ci wymienione w ust. 1; 
 2) wykonuj  ponadto inne czynno ci z upowa nienia Przewodnicz cego. 
3. W razie nieobecno ci Przewodnicz cego i zast pców Przewodnicz cego Rady, 

posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje w imieniu Rady pisma najstarszy wiekiem 
cz onek Rady. 

 
§ 3.  Rada wyra a swoj  opini  w sprawach nale cych do zakresu jej kompetencji  

w protokole posiedzenia Rady. 

§ 4. 1. Na posiedzenie Rady, na którym b d  omawiane w szczególno ci problemy  
i propozycje rozwi za  w zakresie systemu udzielania pomocy prawnej, mog  by  
zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele 
organów, organizacji i instytucji, zajmuj cych si  problematyk  pomocy prawnej. 
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§ 5. 1. Posiedzenia Rady odbywaj  si  co najmniej raz na miesi c. 
2. Posiedzenie Rady zwo uje Przewodnicz cy, a w jego zast pstwie zast pca 

Przewodnicz cego, z w asnej inicjatywy lub na wniosek cz onka Rady. 
3. Posiedzenie Rady mo e by  te  zwo ane na wniosek Ministra Sprawiedliwo ci. 
4. Przewodnicz cy, a w jego zast pstwie zast pca Przewodnicz cego, wyznacza termin 

posiedzenia Rady najpó niej w terminie 14 dni od dnia zg oszenia wniosku. 
 
§ 6. 1. Rada przedstawia corocznie do ko ca marca Ministrowi Sprawiedliwo ci 

sprawozdanie ze swej dzia alno ci za rok poprzedzaj cy oraz z dzia ania systemu pomocy 
prawnej.  

 
§ 7.  Rada powo uje ze swego sk adu przewodnicz cych do spraw nale cych do zada  

Rady i przewidzianych do rozpatrzenia przez Rad , nadzoruj cych prac  odpowiednich 
wydzia ów Biura Krajowej Rady Pomocy Prawnej.  

 
§ 8. 1. Przewodnicz cy Rady lub przewodnicz cy nadzoruj cy prac , o którym mowa 

w §8, mo e da  od wiadczeniodawców przedstawienia materia ów, dokumentów i 
udzielenia wyja nie  w zakresie niezb dnym dla kontroli zasadno ci wiadczenia pomocy 
prawnej i nale ytego wykonywania umów o udzielanie pomocy prawnej. 

2. Przewodnicz cy Rady mo e wezwa  wiadczeniodawc  do zaniechania dzia a   
w zakresie udzielania pomocy prawnej, je eli naruszaj  one warunki umowy.  

 
 

§ 9. Rozporz dzenie wchodzi w ycie............................ 
. 

 

 

 

                                                                                      MINISTER SPRAWIEDLIWO CI 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporz dzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 
.............................r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom 
fizycznym (Dz. U. Nr ....., poz......).  

Projekt rozporz dzenia okre la szczegó owe zasady oraz tryb funkcjonowania Krajowej 
Rady Pomocy Prawnej.  

Przewiduje si , e w celu wykonania zada  okre lonych w ustawie Rada wydaje uchwa y. 
Rada b dzie uchwala  tak e regulamin swych obrad. 

Pracami Rady kieruje jej Przewodnicz cy, a w razie jego nieobecno ci wyznaczony 
zast pca przewodnicz cego Rady. Przewodnicz cy reprezentuje Rad  oraz wykonuje zadania 
okre lone w ustawie. Przewodnicz cy Rady w szczególno ci: 

 1) ustala przedmiot i termin obrad Rady; 
 2) przewodniczy obradom Rady i czuwa nad ich przebiegiem; 
 3) reprezentuje Rad  w stosunku do innych organów i instytucji; 
 4) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji 

zajmuj cych si  problematyk  pomocy prawnej; 
 5) inicjuje i organizuje prace Rady. 
W razie nieobecno ci Przewodnicz cego i zast pców Przewodnicz cego Rady, 

posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje w imieniu Rady pisma najstarszy wiekiem cz onek 
Rady. 

Posiedzenia Rady odbywaj  si  co najmniej raz na miesi c. 
Posiedzenie Rady zwo uje Przewodnicz cy, a w jego zast pstwie zast pca 

Przewodnicz cego, z w asnej inicjatywy lub na wniosek cz onka Rady. 
Posiedzenie Rady mo e by  te  zwo ane na wniosek Ministra Sprawiedliwo ci. 
Rada przedstawia corocznie do ko ca marca Ministrowi Sprawiedliwo ci sprawozdanie ze 

swej dzia alno ci za rok poprzedzaj cy oraz z dzia ania systemu pomocy prawnej.  
Rada powo uje ze swego sk adu przewodnicz cych do spraw nale cych do zada  Rady i 

przewidzianych do rozpatrzenia przez Rad , nadzoruj cych prac  odpowiednich wydzia ów 
Biura Krajowej Rady Pomocy Prawnej.  

Przewodnicz cy Rady lub przewodnicz cy nadzoruj cy dany zakres spraw, mo e da  od 
wiadczeniodawców przedstawienia materia ów, dokumentów i udzielenia wyja nie  w zakresie 

niezb dnym dla kontroli zasadno ci wiadczenia pomocy prawnej i nale ytego wykonywania 
umów o udzielanie pomocy prawnej. Przewodnicz cy Rady mo e wezwa  wiadczeniodawc  do 
zaniechania dzia a  w zakresie udzielania pomocy prawnej, je eli naruszaj  one warunki 
umowy.  

Rada b dzie mog a tak e zarz dzi  przeprowadzenie wizytacji punktów pomocy prawnej.  
Rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno  wewn trzn   

i zewn trzn  gospodarki, sytuacj  i rozwój regionalny.  
Skutki finansowe ..................................................... 
Projekt zosta  pozytywnie zaopiniowany przez....................  
Materia projektowanej nowelizacji le y poza zakresem spraw regulowanych przez prawo 

Unii Europejskiej. 
 

5-03-om 



                                                                                                                                         Projekt  
Zarz dzenie  

MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI 

z dnia                                                   

w sprawie nadania statutu Biuru Krajowej Rady Pomocy Prawnej 
 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia .............................r. o dost pie do nieodp atnej 
pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U. Nr ....., poz......) zarz dza si , co 
nast puje: 

§ 1. Biuru Krajowej Rady Pomocy Prawnej nadaje si  statut stanowi cy za cznik do 
rozporz dzenia. 

§ 2.  Siedzib  Biura Krajowej Rady Pomocy Prawnej jest Warszawa. 

§ 3. Zarz dzenie  wchodzi w ycie z dniem�…�…�…�…. 

ZA CZNIK   

STATUT BIURA KRAJOWEJ RADY POMOCY PRAWNEJ  

Rozdzia  1  

Ustrój i organizacja  
 
§ 1. 1. Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej jest pa stwow  jednostk  bud etow , 
powo an  do obs ugi Krajowej Rady Pomocy Prawnej i dzia a pod jej bezpo rednim 
nadzorem. 
2. Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej, zwane dalej "Biurem", dzia a na podstawie ustawy 
z dnia.............................r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom 
fizycznym (Dz. U. Nr ....., poz......), zwanej dalej "ustaw ", oraz niniejszego statutu. 
3. Biurem kieruje Dyrektor Biura, przy pomocy dwóch zast pców, g ównego ksi gowego, 
kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 2. 
 
§ 2. 1.  Krajowa Rada Pomocy Prawnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Dyrektora 
Biura, jego zast pców, dyrektorów jednostek organizacyjnych Biura oraz innych osób 
wskazanych w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy . 
2. Krajowa Rada Pomocy Prawnej sprawuje nadzór nad prac  Biura.  
 
§ 3.  1. W Biurze tworzone s  wydzia y, a tak e samodzielne b d  wchodz ce w sk ad 
wydzia ów dzia y i sekcje oraz samodzielne stanowiska pracy. 
2. (2) W sk ad Biura wchodz : 
 1) Wydzia  Ogólnopolskiego Konkursu Ofert; 
 2) Wydzia  Konkursu Organizacji Pozarz dowych; 
 3) Wydzia  Umów o Udzielanie Pomocy Prawnej; 
 4) Wydzia  Inspekcji i Monitorowania Systemu Pomocy Prawnej; 
 5) Wydzia  Informacji oraz Skarg i Wniosków; 
 6) Wydzia  Organizacyjny: 
a) dzia  kadr, 
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b) sekcja informatyki, 
c) sekcja statystyki; 
d) sekcja sprawozdawczo ci; 
 6) Wydzia  Bud etowo-Administracyjny: 
a) sekcja planowania i analiz bud etowych, 
b) dzia  administracyjno-gospodarczy, 
c) stanowisko pracy do spraw zamówie  publicznych; 
 7) Wydzia  Finansowy - kierowany przez G ównego Ksi gowego; 
 8) samodzielne stanowiska pracy: 
a) radca prawny, 
b) audytor. 
 
§ 4. Dyrektor Biura mo e, na wniosek Przewodnicz cego Krajowej Rady Pomocy Prawnej, 
tworzy  i znosi  zespo y konsultacyjno - doradcze o charakterze sta ym lub dora nym, 
okre laj c cel ich powo ania, nazw , sk ad osobowy, zakres i tryb dzia ania, w tym sposób ich 
finansowania. 
 
§ 5. Wydzia em kieruje naczelnik, a dzia em lub sekcj  kierownik. 
 
§ 6. W Biurze dzia aj  sekretariaty wykonuj ce prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w 
sprawach pozostaj cych w zakresie zada  poszczególnych komórek organizacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

Uzasadnienie 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie upowa nienia ustawowego zawartego art. 

13 ust. 4 ustawy z dnia .............................r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej 

przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U. Nr ....., poz......), zgodnie z którym Minister 

Sprawiedliwo ci okre la statut Biuru Krajowej Rady Pomocy Prawnej, okre laj cy jego 

siedzib  i przedmiot dzia alno ci, organizacj  wewn trzn  i szczegó owe zasady 

funkcjonowania Biura, kieruj c si  odpowiednio zakresem zada  Rady, której obs ug  

zapewnia Biuro, oraz potrzeb  zapewnienia sprawnej obs ugi Rady. 

Tre  zarz dzenia odpowiada wymaganiom przyj tym dla tego rodzaju regulacji 

prawnych.  

W zwi zku z przepisami zawartymi w art. 13 ustawy o dost pie do nieodp atnej pomocy 

prawnej przyznawanej osobom fizycznym tworzy si  Biuro Krajowej Rady Pomocy 

Prawnej jako jednostk  organizacyjna obs uguj ca Krajow  Rad  Pomocy Prawnej, 

podleg  Ministrowi Sprawiedliwo ci. 
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                                                                                                                                         Projekt  

ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI 

z dnia                                                

w sprawie szczegó owych warunków i trybu przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu 
ofert  

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia                          r. o dost pie do nieodp atnej 
pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U.            . Nr      , poz.    ) zarz dza 
si , co nast puje: 

§ 1. 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owe warunki i tryb przeprowadzenia przez 
Krajow  Rad  Pomocy Prawnej, zwanej dalej �„Rad �”, ogólnopolskiego konkursu ofert,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia�…�…�…r. o dost pie do nieodp atnej pomocy 
prawnej przyznawanej osobom fizycznym, zwanego dalej �„konkursem�”. 

2 Ilekro  w rozporz dzeniu jest mowa o ustawie, rozumie si  przez to ustaw  z dnia    
�…r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym. 

 
§ 2. 1.  Krajowa Rada Pomocy Prawnej, zwana dalej "Rad ", zamieszcza og oszenie o 

konkursie na swojej stronie internetowej oraz w rodkach masowego, a tak e  na tablicy 
og osze  w siedzibie Biura Krajowej Rady Pomocy Prawnej.  

2. Rada przesy a og oszenie o konkursie do w a ciwych miejscowo okr gowych 
organów samorz dów zrzeszaj cych osoby wykonuj ce zawody prawnicze w celu 
zamieszczenia na tablicy og osze . 

 
§ 3. 1. Og oszenie o konkursie sporz dza si  zgodnie z wymogami zawartymi w art. 18. 

ust. 2 ustawy.  
2.W og oszeniu o konkursie przedmiot zamówienia opisuje si  w sposób jednoznaczny  

i wyczerpuj cy, za pomoc  dostatecznie dok adnych i zrozumia ych okre le , uwzgl dniaj c 
wszystkie wymagania i okoliczno ci mog ce mie  wp yw na sporz dzenie oferty. 

3. Przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa  w sposób, który móg by utrudnia  
uczciw  konkurencj . 

 
§ 4 1. Konkurs sk ada si  z cz ci wst pnej i rozpoznawczej. 
2. W cz ci wst pnej konkursu Rada: 
 1) stwierdza prawid owo  og oszenia konkursu oraz liczb  z o onych ofert dla 

ka dego z powiatów; 
 2) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spe niaj  warunki, o 

których mowa w art. 18 ust. 4 i 19 ust. 1 ustawy.  
 
§ 5. 1. Ofert  sporz dza si  w j zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem niewa no ci. 
2. Oferenci wraz z ofert  przedstawiaj  o wiadczenia i dokumenty potwierdzaj ce 

spe nianie warunków udzia u w konkursie.  
3. Rada wzywa oferentów, którzy w okre lonym terminie nie z o yli o wiadcze  i 

dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w konkursie lub którzy z o yli 
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dokumenty zawieraj ce b dy, do ich uzupe nienia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo 
ich uzupe nienia konieczne by oby uniewa nienie konkursu . 

4. Rada wzywa tak e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do z o enia wyja nie  
dotycz cych o wiadcze  i dokumentów, o których mowa w ust. 2 . 

5. O wiadczenia lub wyja nienia przekazane za pomoc  teleksu, poczty elektronicznej 
lub telefaksu uwa a si  za z o one w terminie, je eli ich tre  dotar a do Rady przed up ywem 
terminu i zosta a niezw ocznie potwierdzona na pi mie przez przekazuj cego. 

6. Oferty nie spe niaj ce wymogów formalnych nie podlegaj  rozpatrzeniu. 
 
§ 6. 1.W cz ci rozpoznawczej konkursu Rada wybiera dla ka dego z powiatów ofert  

lub wi ksz  liczb  ofert, które w najwy szym stopniu zapewniaj  ci g o  wiadczenia 
pomocy prawnej, ich kompleksowo  i dost pno  oraz przedstawiaj  najkorzystniejszy 
bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 

2. Rada, dokonuj c wyboru, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwag : 
1) wiarygodno  oferenta i r kojmi  rzetelnego wykonywania przez niego umowy; 
2) zakres przedmiotowy oferowanej pomocy prawnej, jej dost pno  dla mieszka ców, 
a tak e terytorialne rozmieszczenie punktów pomocy prawnej; 
3) zaoferowan  cen  za wykonanie poszczególnych czynno ci pomocy prawnej  
lub cen rycza towych za udzielanie pomocy prawnej. 
3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie tak e, gdy w wyniku og oszenia konkursu zosta a 

zg oszona dla danego z powiatu jedna oferta. 
 

§7. 1. Rada obowi zana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkowa  si  do 
spe niania przez oferenta wymogów okre lonych w ustawie oraz w og oszeniu o konkursie, o 
którym mowa w § 2 ust.1 

2. Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3.  
 

§8. 1. W toku konkursu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Rada i 
oferenci przekazuj , zgodnie z wyborem Rady, pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn . 

2. Je eli Rada lub oferent przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie  oraz 
informacji nie mo e ogranicza  konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
 

§9. Rozporz dzenie wchodzi w ycie �…�…�…�… 
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Uzasadnienie 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie upowa nienia ustawowego zawartego art. 19 
ust. 4 ustawy z dnia .............................r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej 
przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U. Nr ....., poz......), zgodnie z którym Minister 
Sprawiedliwo ci okre la, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb 
przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy,  
przy uwzgl dnieniu, e konkurs jest rozstrzygany dla poszczególnych powiatów. 

Zasady przeprowadzania konkursu, elementy og oszenia o konkursie, podmioty 
uprawnione do udzia u w konkursie, a tak e sposób wyboru oferentów okre la ustawa  
o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym. 

W zwi zku z tym przedmiotowym akcie wykonawczym zawarto jedynie kwestie 
nieuregulowane w ustawie. 

Przewiduje si , e konkurs sk ada si  z cz ci wst pnej i rozpoznawczej. 
W cz ci wst pnej konkursu Rada stwierdza prawid owo  og oszenia konkursu oraz 

liczb  z o onych ofert dla ka dego z powiatów oraz otwiera koperty lub paczki z ofertami i 
ustala, które z ofert spe niaj  warunki, o których mowa w art. 18 ust. 4 i 19 ust. 1 ustawy.  

W cz ci rozpoznawczej konkursu Rada wybiera dla ka dego z powiatów ofert  lub 
wi ksz  liczb  ofert, które w najwy szym stopniu zapewniaj  ci g o  wiadczenia pomocy 
prawnej, ich kompleksowo  i dost pno  oraz przedstawiaj  najkorzystniejszy bilans ceny w 
odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z ustaw  Rada, dokonuj c wyboru oferty bierze pod uwag : 
1) wiarygodno  oferenta i r kojmi  rzetelnego wykonywania przez niego umowy; 
2) zakres przedmiotowy oferowanej pomocy prawnej, jej dost pno  dla mieszka ców, 
a tak e terytorialne rozmieszczenie punktów pomocy prawnej; 
3) zaoferowan  cen  za wykonanie poszczególnych czynno ci pomocy prawnej  
lub cen rycza towych za udzielanie pomocy prawnej. 
Ofert  sporz dza si  w j zyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewa no ci. Oferenci wraz z ofert  przedstawiaj  o wiadczenia i dokumenty potwierdzaj ce 
spe nianie warunków udzia u w konkursie.  

Oferty nie spe niaj ce wymogów formalnych nie podlegaj  rozpatrzeniu. 
Rada obowi zana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkowa  si  do spe niania 

przez oferenta wymogów okre lonych w ustawie oraz w og oszeniu o konkursie. 
W toku konkursu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Rada i 

oferenci przekazuj , zgodnie z wyborem Rady, pisemnie, faksem lub drog  elektroniczn . 
Je eli Rada lub oferent przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

Wybrany sposób przekazywania o wiadcze , wniosków, zawiadomie  oraz informacji 
nie mo e ogranicza  konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

Rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno  wewn trzn   
i zewn trzn  gospodarki, sytuacj  i rozwój regionalny.  

Skutki finansowe ..................................................... 
Projekt zosta  pozytywnie zaopiniowany przez....................  
Materia projektowanej nowelizacji le y poza zakresem spraw regulowanych przez 

prawo Unii Europejskiej. 
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                                          Projekt  
 

Rozporz dzenie 
Ministra Sprawiedliwo ci 

z dnia                     
w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy prawnej  

 
 Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia                          r. o dost pie do nieodp atnej 
pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U.            . Nr      , poz.    ) zarz dza si  
co nast puje: 
 

§ 1.  Rozporz dzenie okre la: 
1) wzór urz dowego formularza wniosku o przyznanie pomocy prawnej; 
2) sposób udost pniania osobom zainteresowanym druków urz dowego formularza, o którym 

mowa w pkt 1; 
3) rodzaje dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 5  

i 6 ustawy z dnia �…�…�…. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej 
osobom fizycznym. 

 
§ 2. Wzór urz dowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy okre la za cznik 

do rozporz dzenia. 
 

§ 3. 1. Urz dowy formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej, udost pnia si  
nieodp atnie w siedzibach wszystkich punktów pomocy prawnej. 

2. Wzór urz dowego formularza oraz Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej nieodp atnie 
udost pnia tak e za po rednictwem Internetu. 
 

§ 4. 1. Dokumentami, które mog  potwierdza  przedstawione przez wnioskodawc  dane o 
jego dochodach i sytuacji rodzinnej, mog  by  w szczególno ci: 

1) dokument to samo ci, a w przypadku cudzoziemca - paszport lub inny dokument 
potwierdzaj cego to samo  oraz miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) karta pobytu wnioskodawcy; 
3) decyzja o przyznaniu obywatelowi pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, 

pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz konfederacji 
Szwajcarskiej, prawa pobytu powy ej trzech miesi cy lub prawa sta ego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) decyzja o przyznaniu cudzoziemcowi statusu uchod cy, azylu lub zgody na pobyt 
tolerowany; 

5) dokument potwierdzaj cy ubieganie si  przez cudzoziemca o nadanie statusu 
uchod cy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany; 

6) dokumenty potwierdzaj ce zwi zki rodzinne z obywatelem pa stwa cz onkowskiego 
Unii Europejskiej, pa stwa cz onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
konfederacji Szwajcarskiej, korzystaj cym z prawa pobytu powy ej trzech miesi cy 
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lub prawa sta ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególno ci 
odpis skrócony aktu ma e stwa, aktu urodzenia, dokumenty potwierdzaj ce istnienie 
stosunku przysposobienia oraz karta pobytu; 

7) za wiadczenia o wysoko ci wynagrodze  oraz dokumenty potwierdzaj ce wysoko  
innych dochodów wnioskodawcy, wystawione nie wcze niej ni  trzy miesi ce przed 
terminem z o enia wniosku; 

8) ostatni dowód otrzymanego wiadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymanych 
wiadcze  z pomocy spo ecznej lub wiadcze  dla bezrobotnych, wystawione nie 

wcze niej ni  trzy miesi ce przed terminem z o enia wniosku; 
9) inne dokumenty uzasadniaj ce przyznanie wiadczenia, potwierdzaj ce obecn  

sytuacj  materialn  i yciow  wnioskodawcy, w szczególno ci decyzje i 
za wiadczenia.  

 
   § 5. Rozporz dzenie wchodzi w ycie w dniu  ............................ r. 

 
 

       MINISTER SPRAWIEDLIWO CI 
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7. TRE  ART. 233 KODEKSU KARNEGO  

�„Art. 233. § 1. Kto, sk adaj c zeznanie maj ce s u y  za dowód w post powaniu 
s dowym lub w innym post powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawd  lub zataja prawd , 

podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialno ci jest, aby przyjmuj cy zeznanie, dzia aj c w zakresie 

swoich uprawnie , uprzedzi  zeznaj cego o odpowiedzialno ci karnej za fa szywe zeznanie lub 
odebra  od niego przyrzeczenie. 

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedz c o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 
pytania, sk ada fa szywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialno ci  karn  gro c  jemu 
samemu lub jego najbli szym. 

§ 4. Kto, jako bieg y, rzeczoznawca lub t umacz, przedstawia fa szyw  opini  lub 
t umaczenie maj ce s u y  za dowód w post powaniu okre lonym w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. 
§ 5. S d mo e zastosowa  nadzwyczajne z agodzenie kary, a nawet odst pi  od jej 

wymierzenia, je eli: 
 1) fa szywe zeznanie, opinia lub t umaczenie dotyczy okoliczno ci nie mog cych mie  wp ywu 

na rozstrzygni cie sprawy, 
 2) sprawca dobrowolnie sprostuje fa szywe zeznanie, opini  lub t umaczenie, zanim nast pi, 

chocia by nieprawomocne, rozstrzygni cie sprawy. 
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje si  odpowiednio do osoby, która sk ada fa szywe 

o wiadczenie, je eli przepis ustawy przewiduje mo liwo  odebrania o wiadczenia pod 
rygorem odpowiedzialno ci karnej.�”. 

 
 

8. POUCZENIE. 

1) Wniosek nale y wype ni  czytelnie, dokonuj c wpisów be  skre le  i poprawek; 

2) Je eli brak jest miejsca na wpisanie wszystkich danych, pozosta e informacje nale y poda  na 

oddzielnej kartce; 

3) Wniosek nale y z o y  w punkcie pomocy prawnej lub przes a  poczt ; 

4) Niezachowanie warunków formalnych wniosku, które uniemo liwia nadanie mu dalszego 

biegu, spowoduje wezwanie do uzupe nienia braków, w terminie 7 dni od dnia dor czenia 

wezwania. W razie nieuzupe nienia braków wniosek pozostawia si  bez rozpoznania; 

5) Rozpatrzenie wniosku nast puje bez zb dnej zw oki.  
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Uzasadnienie 
 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia                        
r. o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym (Dz. U.            . 
Nr      , poz.    ), upowa niaj cej Ministra Sprawiedliwo ci do okre lenia wzoru i sposobu 
udost pnienia urz dowego formularza wniosku o udzielenie pomocy prawnej,  
a tak e rodzaje dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 5  
i 6 ustawy. 

 
Wzór urz dowego formularza zosta  opracowany w oparciu o urz dowy formularz 

stosowany w post powaniu przed sadami administracyjnymi, z odpowiednim dostosowaniem do 
regulacji zawartych w ustawie o dost pie do nieodp atnej pomocy prawnej przyznawanej osobom 
fizycznym. 

Urz dowy formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej, udost pnia si  nieodp atnie w 
siedzibach wszystkich punktów pomocy prawnej. 

Wzór urz dowego formularza Biuro Krajowej Rady Pomocy Prawnej nieodp atnie 
udost pnia tak e za po rednictwem Internetu. 

Koszty zwi zane z wdro eniem niniejszego rozporz dzenia, ogranicz  si  do kosztów 
wytwarzania formularza. Zwa ywszy, e jego wzory b dzie dost pny tak e w formie 
elektronicznej i e w zwi zku z tym punkty pomocy prawnej b d  mog y drukowa  je na bie co 
�– stosownie do rzeczywistych potrzeb, nie wydaje si , aby zwi zane z tym wydatki by y 
znacz ce.  

Rozporz dzenie okre la tak e rodzaje dokumentów, które mog  potwierdza  przedstawione 
przez wnioskodawc  dane o jego dochodach i sytuacji rodzinnej, potwierdzaj ce spe nienie przez 
wnioskodawc  warunków okre lonych w art. 5 i 6 ustawy. 

 
Rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno  wewn trzn   

i zewn trzn  gospodarki, sytuacj  i rozwój regionalny.  
Skutki finansowe ..................................................... 
Projekt zosta  pozytywnie zaopiniowany przez....................  
Materia projektowanej nowelizacji le y poza zakresem spraw regulowanych przez prawo 

Unii Europejskiej. 
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 data wp ywu sygn.

1. Punkt pomocy prawnej, do którego sk adany jest wniosek

2. Osoba ubiegaj ca si  o przyznanie pomocy prawnej i jej adres 

Imi

Nazwisko

Obywatelstwo

PESEL

Miejsce zamieszkania lub pobytu

Adres dla dor cze

kod miasto ulica

3. Opis sprawy wymagaj cej przyznania pomocy prawnej

Za cznik

WNIOSEK 
o przyznanie pomocy prawnej

7)5-08a-om



4.Oczekiwany rodzaj pomocy prawnej: 

1) udzielenie informacji prawnej
2) udzielenie porady prawnej
3) opracowanie projektu dokumentu prawnego
4) inne

w a ciwe zaznaczy

5 .Dane dotycz ce dochodów i sytuacji yciowej osoby ubiegaj cej si  o przyznanie pomocy prawnej 

6. O wiadczenie 

05/08a_om

5. Za czane dokumenty

1) 

2) 

                                                                                                                                                      
1. Pomoc prawn  przyznaje si  osobie, która uzyskuje dochód 
nie wi kszy ni  150% kryteriów dochodowych okre lonych w art. 8 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pó n. zm. 4)). 
2. Pomoc prawn  przyznaje si  tak e osobie, która uzyskuje dochód nie wi kszy ni  
200% kryteriów dochodowych, o których mowa w ust. 1, w przypadku: ofiary przemocy 
w rodzinie, wychowanka ca odobowych placówek opieku czo - wychowawczych 
w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3, do uko czenia 26 roku ycia, 
bezdomno ci, osoby ca kowicie niezdolnej do pracy, osoby posiadaj ce orzeczenie o 
znacznym albo umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci,ofiary kl ski ywio owej.

Uwagi przyjmuj cego wniosek .

3)

inne dane dotycz ce sytuacji  osoby ubiegaj cej si  o przyznanie pomocy prawnej

(data i podpis osoby ubiegaj cej si  o przyznanie pomocy 
prawnej lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania)

1. O wiadczam, e dane zawarte we wniosku odpowiadaj  prawdzie;                                        
2. O wiadczam, e znana jest mi tre  art. 233  Kodeksu karnego o odpowiedzialno ci 
karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.  

7)5-08a-om



                                                                                                                                        Projekt  

ROZPORZ DZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 

z dnia                                       
w sprawie warunków wynagradzania za prac  i przyznawania innych wiadcze  

zwi zanych z prac  dla osób zatrudnionych w Biurze Krajowej Rady Pomocy Prawnej  
 

Na podstawie art. 773 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 9494 z pó n. zm. 1)), zarz dza si , co nast puje: 

§ 1.  Rozporz dzenie okre la: 
1) stanowiska w Biurze Krajowej Rady Pomocy Prawnej, a tak e kwalifikacje 

wymagane do zajmowania tych stanowisk;  
2) szczegó owe warunki wynagradzania osób zatrudnionych w Biurze Krajowej Rady 

Pomocy Prawnej, zwanych dalej �„pracownikami�”; 
3) tabel  wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych w Biurze Krajowej Rady 

Pomocy; 
4) wysoko  dodatku przys uguj cego z tytu u pe nionej funkcji. 

§ 2. 1. Ustala si : 
 1) tabel  stanowisk, zaszeregowa , dodatku funkcyjnego i kwalifikacji , stanowi ce 

za cznik nr 1 do rozporz dzenia; 
 2) tabel  miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowi ce za cznik nr 2 

do rozporz dzenia; 
3) tabel  stawek dodatku funkcyjnego, stanowi c  za cznik nr 3 do rozporz dzenia. 

2. Do ustalania wynagrodze  pracowników zatrudnionych na stanowiskach nie 
wymienionych w za czniku nr 1 do rozporz dzenia, maj  zastosowanie odpowiednio 
tabele stanowisk, zaszeregowa , dodatku funkcyjnego i kwalifikacji, miesi cznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku funkcyjnego okre lone dla 
innych pracowników s dów i prokuratury nieb d cych urz dnikami, zawarte w 
za cznikach nr 1 �– 3 do rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 31 lipca 2003 
r. w sprawie stanowisk i szczegó owych zasad wynagradzania urz dników i innych 
pracowników s dów i prokuratury oraz odbywania sta u urz dniczego (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1399 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1499). 

 
§ 3. 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach zwi zanych z kierowaniem 

zespo em oraz radcy prawnemu przys uguje dodatek funkcyjny. 
2. Dodatek funkcyjny przys uguje równie  pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach niezwi zanych z kierowaniem zespo em, dla których przewiduje si  
dodatek funkcyjny w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 1.  
 
______________________________________ 
1)             Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 

i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 
1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, 
Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, 
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 
1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 
2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz.1615. 
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§ 4. 1. Dyrektor Biura Krajowej Rady Pomocy Prawnej mo e, z tytu u 
okresowego zwi kszenia obowi zków s u bowych lub powierzenia dodatkowych zada  o 
wysokim stopniu z o ono ci lub odpowiedzialno ci, przyzna  pracownikowi na czas 
okre lony dodatek specjalny. 
2. Dodatek specjalny wyp aca si  w ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia, w 
kwocie nieprzekraczaj cej 40% cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego. 

§ 5 1. Pracownikom za szczególne osi gni cia w pracy zawodowej mo na 
przyzna  nagrod  ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród. 
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, w wysoko ci do 3% planowanych 
wynagrodze  osobowych pozostaje w dyspozycji Dyrektora Biura Krajowej Rady 
Pomocy Prawnej, i mo e by  przez niego podwy szany w ramach posiadanych rodków 
na wynagrodzenia. 

§ 6. Godzinow  stawk  wynagrodzenia zasadniczego wynikaj cego z osobistego 
zaszeregowania pracownika, okre lonego stawk  miesi czn , ustala si  dziel c 
miesi czn  stawk  wynagrodzenia przez liczb  godzin pracy przypadaj cych do 
przepracowania w danym miesi cu. 

§ 7. Pracownikowi wykonuj cemu prac  w porze nocnej przys uguje dodatek 
do wynagrodzenia za ka d  godzin  pracy w porze nocnej w wysoko ci 20 % stawki 
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie ni szy jednak od dodatku ustalonego na 
podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

§ 8.  Dodatek za wieloletni  prac  przys uguje w wysoko ci wynosz cej po 5 
latach pracy 5% miesi cznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% 
za ka dy dalszy rok pracy a  do osi gni cia 20% miesi cznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

§ 9. 1. Do okresów pracy uprawniaj cych do dodatku za wieloletni  prac , 
zwanego dalej "dodatkiem za wys ug  lat", wlicza si  wszystkie poprzednie zako czone 
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli na podstawie odr bnych przepisów 
podlegaj  one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale  uprawnienia pracownicze. 

2. W razie równoczesnego pozostawania w wi cej ni  jednym stosunku pracy, do 
okresu pracy uprawniaj cego do dodatku za wys ug  lat wlicza si  jeden z tych okresów. 

3. Dodatek za wys ug  lat przys uguje pracownikowi za dni, za które otrzymuje 
wynagrodzenie, oraz za dni nieobecno ci w pracy z powodu niezdolno ci do pracy 
wskutek choroby albo konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym cz onkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytu u wynagrodzenie 
lub zasi ek z ubezpieczenia spo ecznego. 

4. Dodatek za wys ug  lat wyp aca si  w terminie wyp aty wynagrodzenia: 
 1) pocz wszy od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, 

w którym pracownik naby  prawo do dodatku lub wy szej stawki dodatku, je eli 
nabycie prawa nast pi o w ci gu miesi ca; 

2) za dany miesi c, je eli nabycie prawa do dodatku lub wy szej stawki dodatku 
nast pi o pierwszego dnia miesi ca. 

§ 10. Za wieloletni  prac  pracownik otrzymuje nagrod  jubileuszow  w 
wysoko ci: 
 1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesi cznego, 
 2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesi cznego, 
 3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesi cznego, 
 4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesi cznego, 
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 5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesi cznego, 
 6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesi cznego. 

§ 11. 1. Do okresu pracy uprawniaj cego do nagrody jubileuszowej wlicza si  
wszystkie poprzednie zako czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli na 
podstawie odr bnych przepisów podlegaj  one wliczeniu do okresu pracy, od którego 
zale  uprawnienia pracownicze. 

2. W razie równoczesnego pozostawania w wi cej ni  jednym stosunku pracy, do 
okresu pracy uprawniaj cego do nagrody jubileuszowej wlicza si  jeden z tych okresów. 

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu up ywu okresu 
uprawniaj cego do tej nagrody lub w dniu wej cia w ycie przepisów wprowadzaj cych 
nagrod  jubileuszow . 

4. Pracownik jest obowi zany udokumentowa  swoje prawo do nagrody 
jubileuszowej, je eli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

5. Wyp ata nagrody jubileuszowej powinna nast pi  niezw ocznie po nabyciu przez 
pracownika prawa do tej nagrody. 

6. Podstaw  obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przys uguj ce 
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a je eli dla pracownika jest to 
korzystniejsze - wynagrodzenie przys uguj ce mu w dniu jej wyp aty. Je eli pracownik 
naby  prawo do nagrody, b d c zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy ni  w dniu 
jej wyp aty, podstaw  obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przys uguj ce 
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, oblicza si  zgodnie z przepisami w 
sprawie ustalania ekwiwalentu pieni nego za urlop wypoczynkowy. 

8. W razie ustania stosunku pracy w zwi zku z przej ciem na rent  z tytu u 
niezdolno ci do pracy lub emerytur , pracownikowi, któremu do nabycia prawa do 
nagrody jubileuszowej brakuje mniej ni  12 miesi cy, licz c od dnia rozwi zania 
stosunku pracy, nagrod  t  wyp aca si  w dniu rozwi zania stosunku pracy. 

9. Je eli w dniu wej cia w ycie przepisów wprowadzaj cych zaliczalno  do 
okresów uprawniaj cych do wiadcze  pracowniczych okresów niepodlegaj cych 
dotychczas wliczeniu up ywa okres uprawniaj cy pracownika do dwóch lub wi cej 
nagród, wyp aca mu si  tylko jedn , najwy sz  nagrod . 

10. Pracownikowi, który w dniu wej cia w ycie przepisów, o których mowa w ust. 
9, ma okres d u szy ni  wymagany do nagrody danego stopnia, a w ci gu 12 miesi cy od 
tego dnia up ynie okres uprawniaj cy go do nabycia nagrody wy szego stopnia, nagrod  
ni sz  wyp aca si  w pe nej wysoko ci, a w dniu nabycia prawa do nagrody wy szej - 
ró nic  mi dzy kwot  nagrody wy szej a kwot  nagrody ni szej. 

11. Przepisy ust. 9 i 10 maj  odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy 
pracownik w dniu, w którym udokumentowa  swoje prawo do nagrody, by  uprawniony 
do nagrody wy szego stopnia oraz w przypadku gdy pracownik nab dzie to prawo w 
terminie 12 miesi cy od tego dnia. 

§ 12. 1. Pracownikowi spe niaj cemu warunki uprawniaj ce do renty z tytu u 
niezdolno ci do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy usta  w zwi zku z 
przej ciem na rent  lub emerytur , przys uguje jednorazowa odprawa pieni na w 
wysoko ci: 
 1) jednomiesi cznego wynagrodzenia - je eli pracownik by  zatrudniony krócej ni  15 

lat, 
 2) dwumiesi cznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy, 
 3) trzymiesi cznego wynagrodzenia - po 20 i wi cej latach pracy. 
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Odpraw  oblicza si  wed ug zasad obowi zuj cych przy ustalaniu ekwiwalentu 
pieni nego za urlop wypoczynkowy. 

2. Okresy pracy i inne okresy uprawniaj ce do odprawy ustala si  wed ug zasad 
obowi zuj cych przy ustalaniu okresów uprawniaj cych do dodatku za wys ug  lat. 

3. Pracownik, który otrzyma  odpraw , nie mo e ponownie naby  do niej prawa.  

13. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. 
 

MINISTER PRACY 
I POLITYKI SPO ECZNEJ 
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Za czniki do rozporz dzenia  
Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia �…�…�…2007 r. (poz. �…) 

Za cznik nr 1 
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA  ORAZ DODATKU FUNKCYJNEGO 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE KRAJOWEJ RADY POMOCY 

PRAWNEJ 
 
Lp. 
 
 
 

Stanowisko 
 
 
 

Kategoria 
zaszeregowania 
 
 

Stawka 
dodatku 
funkcyjnego 
do : 

kwalifikacje 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

wykszta cenie 
 

liczba lat 
pracy 

 

1 2 3 4 5 6 
[ 
 

1 
 

Dyrektor Biura Krajowej 
Rady Pomocy Prawnej 
 

wed ug 
odr bnych 
przepisów  
 

10 
 

wy sze   5 

 

2 
 
 

Zast pca Dyrektora  
Biura Krajowej Rady 
Pomocy Prawnej 
 

wed ug 
odr bnych 
przepisów  
 
 

9 
 
 

wy sze 5 

 
 

3 
 

G ówny ksi gowy 
 

XVI-XVIII 
 
 

8 
 

wed ug 
odr bnych 
przepisów 
 

 

4 Naczelnik wydzia u  
 

XVI-XVIII 
 

7 wy sze  3 

5 Radca prawny XV-XVIII 6 wed ug 
odr bnych 
przepisów 

 

6. Audytor wewn trzny XIV-XVII 6 wed ug 
odr bnych 
przepisów 

 
 

7 
 
 

specjalista 
 

XIV-XVII 
 
 

4 
 
 

wy sze  3 
 
 

 

8 
 
 
 

Kierownik samodzielnej 
sekcji kadr 
 

XII-XV 
 

4 
 

wy sze 
 

3 
 

 

9 
 

Kierownik sekcji 
administracyjnej 
 

XII-XV 
 

4 
 

wy sze 
 

3 
 

 [ 

10 Kierownik sekretariatu 
 
 

XII-XV 
 

4 
 

wy sze 
rednie 

3 
5 
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11 Administrator  
systemu informatycznego 
 

XII - XV 2 wy sze 3 

12 
 

Informatyk 
 

X-XIII 
 

- 
 

wy sze 
rednie 

 

1 
3 
 

13 Ksi gowy 
 

VIII-XII 
 

- 
 

rednie 
 

2 
 

 

14 Starszy referent 
 

IV-VIII - rednie 1 

15 Referent 
 

I-IV - rednie - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 
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                     Za cznik nr 2  
 

TABELE WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 
 
 

 

Kategoria zaszeregowania Kwota w z otych 

I 824 �– 1.950 

II 874 �– 2.050 

III 924 �– 2.150 

IV 974 �– 2.250 

V 1.024 �– 2.350 

VI 1.074 �– 2.450 

VII 1.1124 �– 2.550 

VIII 1.174 �– 2.650 

IX 1.230 �– 2.750 

X 1.290 �– 2.875 

XI 1.350 �– 3.000 

XII 1.410 �– 3.150 

XIII 1.470 �– 3.300 

XIV 1.550 �– 3.450 

XV 1.650 �– 3.600 

XVI 1.800 �– 3.800 

XVII 2.000 �–4.0 00 

XVIII 2.250 �– 4.250 
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                      Za cznik nr 3  

 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO 
 
 

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najni szego wynagrodzenia 
zasadniczego okre lonego w za czniku  
nr 2 do rozporz dzenia 

1 
 do 35 

2 
 do 50 

3 
 do 65 

4 
 do 80 

5 
 do 95 

6 
 do 110 

7 
 do 125 

8 
 do 150 

9 
 do 175 

10 
 do 200 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy stanowi wykonanie 
upowa nienia zawartego w art. art. 77 3 § 1 Kodeksu pracy, który przewiduje, e 
warunki wynagradzania za prac  i przyznawania innych wiadcze  zwi zanych z prac  
dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych jednostkach sfery bud etowej, je eli 
nie s  oni obj ci uk adem zbiorowym pracy, okre li, w drodze rozporz dzenia - w 
zakresie niezastrze onym w innych ustawach do w a ciwo ci innych organów - minister 
w a ciwy do spraw pracy na wniosek w a ciwego ministra. 

W projekcie przewiduje si  okre lenie stanowisk w Biurze Krajowej Rady 
Pomocy Prawnej, a tak e kwalifikacji wymaganych do zajmowania tych stanowisk; 
szczegó owych warunków wynagradzania osób zatrudnionych w Krajowej Rady 
Pomocy Prawnej, a tak e ustalenie tabeli wynagrodzenia zasadniczego osób 
zatrudnionych w tym Biurze i wysoko  dodatku przys uguj cego z tytu u pe nionej 
funkcji. Wysoko  wynagrodzenia Dyrektora Biura oraz jego zast pców okre laj  
przepisy o pa stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pa stwowych. 

Do ustalania wynagrodze  pracowników zatrudnionych na stanowiskach nie 
wymienionych w za czniku nr 1 do rozporz dzenia, w projekcie  przyj to 
zastosowanie odpowiednio tabele stanowisk, zaszeregowa , dodatku funkcyjnego i 
kwalifikacji, miesi cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz stawek dodatku 
funkcyjnego okre lone dla innych pracowników s dów i prokuratury nieb d cych 
urz dnikami, zawarte w za cznikach nr 1 �– 3 do rozporz dzenia Ministra 
Sprawiedliwo ci z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegó owych zasad 
wynagradzania urz dników i innych pracowników s dów i prokuratury oraz 
odbywania sta u urz dniczego (Dz. U. Nr 143, poz. 1399 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 
1499).  

Przewiduje si  tak e mo liwo  przyznania, z tytu u okresowego zwi kszenia 
obowi zków s u bowych lub powierzenia dodatkowych zada  o wysokim stopniu 
z o ono ci lub odpowiedzialno ci, pracownikowi na czas okre lony dodatek specjalny, 
który b dzie wyp acany w ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia, w kwocie 
nieprzekraczaj cej 40% cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Za szczególne osi gni cia w pracy zawodowej mo na b dzie pracownikowi 
przyzna  nagrod  ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród. 

Poza tym pracownikowi b dzie przys ugiwa  dodatek za wieloletni  prac   
nagroda jubileuszowa oraz  jednorazowa odprawa emerytalno �– rentowa. 

Zakres i wysoko  proponowanych w rozporz dzeniu wiadcze  odpowiada 
powszechnie stosowanym standardom stosowanym w tym zakresie do pracowników 
sfery bud etowej. 

Rozporz dzenie nie wp ynie na rynek pracy, konkurencyjno  wewn trzn   
i zewn trzn  gospodarki, sytuacj  i rozwój regionalny.  

Skutki finansowe ..................................................... 
Projekt zosta  pozytywnie zaopiniowany przez....................  
Materia projektowanej nowelizacji le y poza zakresem spraw regulowanych 

przez prawo Unii Europejskiej. 
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