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Projekt z dnia 13 września 2008 r. 

                                                                                          zmieniony – wersja z dnia 13 października 

 
 
 

USTAWA 

z dnia             

 

               o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania oraz 

udzielania osobom fizycznym informacji prawnej i nieodpłatnej pomocy prawnej 

finansowanej przez Skarb Państwa.  

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) informacja prawna – udzielenie osobie fizycznej informacji  

o treści obowiązującego prawa, o  prawach i obowiązkach 

wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych oraz o 

instytucjach właściwych do załatwienia sprawy i trybie 

postępowania. 

2) częściowa pomoc prawna – udzielanie osobie fizycznej porady 

prawnej związanej z okolicznościami faktycznymi i prawnymi  

konkretnej sprawy, a także świadczenie pomocy w opracowaniu 

pisma dotyczącego kwestii prawnej, w tym skargi indywidualnej 

do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

3)  rozszerzona pomoc prawna – zapewnienie reprezentacji osobie 

fizycznej w sprawach dotyczących jej praw lub interesów. 
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Art. 3. 1. Osobom fizycznym przysługuje uprawnienie do nieodpłatnej 

informacji prawnej.  

 Art. 4. 1. Osobom fizycznym, które ze względu na sytuację majątkową nie 

mogą samodzielnie dochodzić lub bronić swoich praw lub interesów, przyznaje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatną  pomoc prawną, zwaną dalej 

„pomocą prawną”, obejmującą częściową pomoc prawną i rozszerzoną pomoc 

prawną. 

    2.  Pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1) wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej; 

2) związanych z działalnością organizacji społecznych, w szczególności 

     fundacji lub stowarzyszeń; 

3) podatkowych, celnych i dewizowych, 

4) o udzielenie pomocy prawnej, 

Art. 5. 1. Pomoc prawna może być przyznana:  

1) obywatelom polskim, mającym miejsce zamieszkania i prze-

bywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz Konfederacji Szwajcarskiej, mającym miejsce 

zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którzy posiadają prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu; 

3) cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą, azyl lub zgodę 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); 
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4) cudzoziemcom, którzy ubiegają się o nadanie statusu 

uchodźcy, przyznanie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu 

lub zgody na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy, o której 

mowa w pkt 3; 

5) cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenie na 

osiedlenie się w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. 

zm.). 

6) cudzoziemcom, którym przyznanie pomocy prawnej 

zapewniono na zasadach przewidzianych w wiążących 

Rzeczypospolitą Polskę dwustronnych umowach 

międzynarodowych. 

2. Pomoc prawna może przysługiwać również członkom rodzin osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. 

U. Nr 144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Art. 6. 1 Częściową  pomoc prawną przyznaje się osobie wymienionej w 

art. 5, która uzyskuje dochód mniejszy niż 200 % dochodu  określonego w art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2008 r., Nr 115, poz. 728) i nie ma majątku pozwalającego na pokrycie kosztów 

pomocy prawnej. 

      2. Rozszerzoną pomoc prawną przyznaje się osobie wymienionej  

w art. 5, która uzyskuje dochód mniejszy niż 150 % dochodu określonego w ust. 1 

i nie ma majątku pozwalającego na pokrycie kosztów pomocy prawnej. 

 Art. 7.  Pomocy prawnej nie przyznaje się, jeżeli: 

1)  nie wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;  

w szczególności jeżeli roszczenie lub obrona praw są 

oczywiście bezzasadne, 
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2) wnioskodawca ponownie ubiegający się o przyznanie pomocy 

prawnej uprzednio nie zawiadomił zgodnie z art. 15 ust. 1 

ustawy o zmianie okoliczności stanowiących podstawę jej 

przyznania,  

3)  wnioskodawca ponownie składa wniosek oparty na tych samych 

okolicznościach, które były podstawą wydania decyzji o 

odmowie przyznania lub cofnięciu pomocy prawnej. 

 

 

Rozdział 2 

Organizacja pomocy prawnej i informacji prawnej 

 

Art. 8. 1. Zadania udzielania pomocy prawnej i informacji prawnej określone 

w ustawie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. 

                       2. Zadania określone w ust. 1 wykonują powiatowe centra pomocy 

rodzinie, a w miastach  na prawach powiatu ośrodki pomocy społecznej. 

Art. 9. 1. Starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie wydaje decyzje administracyjne oraz potwierdzenia  

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy prawnej.  

        2. Do kompetencji starosty w zakresie realizacji pomocy prawnej 

należy: 

1) wydawanie decyzji o odmowie przyznania albo cofnięciu 

przyznanej pomocy prawnej; 

2)  wydawanie decyzji o odmowie przyznania w całości lub 

części wynagrodzenia oraz zwrotu udokumentowanych 

wydatków adwokatowi, radcy prawnemu albo podmiotowi, o 

którym mowa w art. 18, który wykonał czynności z zakresu 

pomocy prawnej. 

3 ) wydawanie decyzji o nakazaniu zwrotu kosztów pomocy 

prawnej 
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       4)  wydawanie  potwierdzenia przyznania pomocy prawnej; 

5) wydawanie  potwierdzenia przyznania w całości wynagrodzenia 

oraz zwrotu udokumentowanych wydatków adwokatowi, radcy 

prawnemu albo podmiotowi, o którym mowa w art. 18, który 

wykonał czynności z zakresu pomocy prawnej; 

6) współpraca z samorządami zawodów prawniczych dla 

zapewnienia stałej obsługi ludności w zakresie pomocy prawnej, 

w tym świadczenia pomocy prawnej w wypadkach 

niecierpiących zwłoki;  

7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, działającymi na rzecz dostępu obywateli do 

informacji i pomocy prawnej; 

8) zawiadomienie właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady 

okręgowej izby radców prawnych o rażącym naruszeniu przez 

pełnomocników i obrońców praw strony oraz obowiązków 

związanych z wykonywaniem pomocy prawnej; 

9) zawiadomienie właściwego organu nadzoru, a w przypadku jego 

braku - osoby bezpośrednio sprawującej nadzór nad 

podmiotem, o którym mowa w art. 19 o rażącym naruszeniu 

przez niego praw strony obowiązków związanych z 

wykonywaniem pomocy prawnej; 

10)  organizowanie udzielania informacji prawnej. 

 

        Art.10  Tworzy się Radę Pomocy Prawnej, zwaną dalej „Radą”  jako organ 

opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 

       Art. 11.  Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) monitorowanie działania systemu pomocy prawnej i informacji prawnej, 

2) określanie szczegółowych standardów świadczenia pomocy prawnej, 

3) udział w tworzeniu oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych 

dotyczących nieodpłatnej informacji prawnej i nieodpłatnej pomocy prawnej, 
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Art. 12. 1.Radę powołuje Prezes Rady Ministrów na okres 4 lat w składzie 

1) pięciu członków spośród osób wskazanych przez samorządy zawodów 

prawniczych, 

2) pięciu członków spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, 

których celem statutowym jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

            2. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  

           3. Prezes Rady Ministrów  odwołuje członka Rady w przypadku: 

               1) rezygnacji z członkostwa w Radzie,  

                2) na wniosek Przewodniczącego Rady, jeżeli członek Rady nie 

uczestniczy w jej pracach, 

                3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

             Art. 13. 1.Obsługę administracyjno – biurową Rady zapewnia Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów . 

              2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży na zasadach określonych dla pracowników z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju. 

             Art. 14. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia 

organizację i tryb działania Rady, uwzględniając  potrzebę zapewnienia 

efektywności działania Rady   
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Rozdział 3 

 

Tryb przyznawania pomocy prawnej 

 

Art. 15. 1. Pomoc prawna może być przyznana na wniosek osoby, o której 

mowa w art. 5., zwanej dalej ,,wnioskodawcą’’. 

      2. Stroną postępowania jest wyłącznie wnioskodawca. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej wnosi się do 

powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania, a w razie jego braku – ze względu na miejsce pobytu 

wnioskodawcy. 

4. Wnioskodawca jest obowiązany podać we wniosku dokładne 

dane i informacje zgodne z prawdą, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać  

w szczególności:  

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, 

stan cywilny,  

   2) listę osób pozostających na utrzymaniu osoby składającej  

                                wniosek, zawierający dane wymienione w pkt 1, 

3) wskazanie miejsca zamieszkania lub pobytu osoby 

składającej wniosek; 

4) adres dla doręczeń;  

5) zakres wnioskowanej pomocy prawnej z uzasadnieniem; 

6) dokładne dane o sytuacji osobistej, majątkowej i dochodach 

oraz o stanie rodzinnym osoby ubiegającej się o przyznanie 

pomocy prawnej oraz osób, z którymi prowadzi wspólne 

gospodarstwo domowe; 
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7) oświadczenie o prawdziwości danych i informacji zawartych 

we wniosku; 

8) oświadczenie o zapoznaniu się z pouczeniem 

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia; 

9) podpis osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy prawnej 

lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania. 

6. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

     1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego 

członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające 

informacje o wysokości dochodu, 

     2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące 

wysokość innych dochodów; 

          7. zaświadczenie o dochodzie, o którym mowa w ust. 6pkt 1 

właściwy urząd skarbowy wydaje bezpłatnie. 

8. W przypadku nieporadności osoby ubiegającej się o przyznanie 

pomocy prawnej lub niemożności osobistego sporządzenia wniosku, wniosek ten 

sporządza pracownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, na podstawie 

danych i informacji przedstawionych przez tę osobę. 

9. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej składa się na 

urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.  

10. Minister Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z 

Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organy zobowiązane 

do udostępnienia urzędowego formularza według ustalonego wzoru, wzór i sposób 

udostępnienia wniosku o przyznanie pomocy prawnej, o którym mowa w art. 12, 

kierując się potrzebą zawarcia w nim odpowiednich pouczeń ułatwiających 

wypełnienie wniosku i koniecznością zapewnienia jego dostępności osobom 

zainteresowanym. 

Art. 16. Rozpoznanie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.  
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Art. 17. 1. Organ rozpoznający wniosek, w przypadku wątpliwości co do 

okoliczności, o których mowa w art. 10 ust. 5 oraz co do okoliczności wynikających 

z oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 6 może zwrócić się do innych 

organów i instytucji o udostępnienie informacji niezbędnych do ustalenia 

prawdziwości wskazanych przez wnioskodawcę danych.  

                 2) Wszystkie organy i instytucje, o których mowa w ust. 1 są 

zobowiązane do udzielenia niezbędnej pomocy. 

Art. 18. 1. Przyznanie pomocy prawnej następuje w formie pisemnego 

potwierdzenia. 

      2. Odmowa przyznania pomocy prawnej oraz cofnięcie 

przyznanej pomocy prawnej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Potwierdzenie  przyznania pomocy prawnej określa rodzaj  

i zakres przyznanej pomocy prawnej.  

4. Potwierdzenie  przyznania porady prawnej powinno także 

zawierać określenie kwoty do jakiej powiatowe centrum pomocy rodzinie zwraca 

koszty udzielonej pomocy prawnej. 

5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Pracy i 

Polityki Społecznej  określi w drodze rozporządzenia wysokość kwot do jakiej 

powiatowe centrum pomocy rodzinie zwraca koszty udzielonej pomocy prawnej, 

uwzględniając w szczególności rodzaj pomocy prawnej, nakład pracy  

i konieczność ochrony praw osób składających wniosek o jej przyznanie. 

Art. 19. 1. Od decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 2  przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Przepisów art. 

127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm. ) nie stosuje się, 

2. Rozpoznanie skargi przez sąd administracyjny następuje w 

postępowaniu uproszczonym.  

  3.Sąd administracyjny rozstrzyga sprawę lub wyznacza rozprawę 

nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

Art. 20. 1. Osoba, której przyznano pomoc prawną, jest obowiązana 

zawiadomić powiatowe centrum pomocy rodzinie o każdej zmianie okoliczności 
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stanowiących podstawę jej przyznania, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej 

zmiany. 

2. Przyznaną pomoc prawną można cofnąć, jeżeli okaże się, że 

okoliczności, na podstawie których ją przyznano, przestały istnieć. Przyznaną 

pomoc prawną cofa się, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których 

przyznano pomoc prawną, nie istniały.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba, której przyznano 

pomoc prawną, jest obowiązana do zwrotu kosztów tej pomocy.  

4. Postępowanie prowadzone na podstawie niniejszej ustawy oraz 

przed sądem administracyjnym jest wolne od opłat. 

Art. 21. Przyznanie pomocy prawnej wygasa z chwilą śmierci osoby, której 

pomoc prawna została przyznana. 

 

 

Rozdział 5 

Podmioty świadczące pomoc prawną  

 
Art. 22. Pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów, radców prawnych  

i inne podmioty mogące świadczyć pomoc prawną na podstawie obowiązujących 

przepisów - wpisane na listy, o których mowa w art. 23 ust. 1 . 

Art. 23. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie prowadzi listy dla 

adwokatów, radców prawnych oraz innych podmiotów świadczących pomoc 

prawną. 

2. Wpis na listę następuje na podstawie zestawień adwokatów i radców 

prawnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz na wniosek innych podmiotów, o 

których mowa w art. 22.  

            3. Listy tworzy się oddzielnie dla adwokatów, radców prawnych oraz 

innych podmiotów, o których mowa w art. 22.  
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             4. Listy są publikowane co najmniej raz w roku w formie obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz  są udostępniane 

w systemie teleinformatycznym na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

             6. Adwokat, radca prawny lub inny podmiot wpisany na listę, o której 

mowa w ust. 1 nie może odmówić świadczenia pomocy prawnej osobie, która 

przedstawi potwierdzenie przyznania pomocy prawnej, jeżeli rodzaj pomocy 

odpowiada rodzajowi spraw określonemu na liście zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 

 Art.  24. Okręgowa Rada Adwokacka oraz Rada Izby Radców Prawnych z 

obszaru swojej właściwości przekazuje właściwemu kierownikowi powiatowego 

centrum pomocy rodzinie, nie później niż do dnia 31 stycznia, aktualne 

zestawienia odpowiednio, adwokatów i radców prawnych, którzy będą wykonywać 

pomoc prawną na podstawie niniejszej ustawy. 

                  Art. 25. Listy, o których mowa w art. 23 ust. 1, powinny zawierać:  

1) imię i nazwisko, nazwę odpowiednio, adwokata, radcy 

prawnego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 22; 

2) adres kancelarii lub zespołu albo siedziby oraz telefon 

kontaktowy; 

3) określenie rodzaju spraw, którymi zajmuje się osoba lub 

podmiot, o którym mowa w art. 22; 

Art. 26. 1. Wpisu adwokatów i radców prawnych oraz podmiotów 

świadczących pomoc prawną na listy dokonuje kierownik powiatowego centrum 

pomocy rodzinie. 

                 2. Decyzja o odmowie wpisu na listę jest wydawana przez 

starostę.  

             Art. 27. 1. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie aktualizuje 

listy, o których mowa w art. 23 ust. 1 co najmniej raz na pół roku. 

2. Podmioty wpisane na listy niezwłocznie zawiadamiają 

kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie o każdej zmianie danych, o 

których mowa w art. 25.  
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Art. 28. 1. Adwokatowi, radcy prawnemu oraz innemu podmiotowi, o 

którym mowa w art. 22 za wykonanie czynności z zakresu pomocy prawnej na 

podstawie niniejszej ustawy przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 

udokumentowanych wydatków. 

      2. Odmowa wydania lub zmniejszenie wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

             3. Przed wypłatą świadczenia, o którym mowa w ust. 1 kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie może przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności związanych z wynagrodzeniem oraz 

zwrotem udokumentowanych wydatków adwokatowi, radcy prawnemu oraz 

innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 22.  

            4. Adwokat, radca prawny albo inny podmiot, o którym mowa w art. 

21; występujący o przyznanie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, składa do 

powiatowego centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wskazuje numer 

pisemnego potwierdzenia o przyznaniu pomocy prawnej, osobę, której udzielił tej 

pomocy, rodzaj i zakres podjętej czynności, kwotę wnioskowanego 

wynagrodzenia, a także okoliczności poniesienia wydatków, o których mowa 
w ust. 1. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia powinien zawierać także 

oświadczenie adwokata lub radcy prawnego albo podmiotu, o którym mowa w art. 

22, że wynagrodzenie to nie zostało opłacone w całości albo w części.  

        Art. 29. 1. Wynagrodzenie za udzielenie częściowej pomocy prawnej i   

zwrot udokumentowanych wydatków związanych z udzieleniem częściowej 

pomocy prawnej powiatowe centrum pomocy rodzinie wypłaca po wykonaniu 

usługi z zakresu tej pomocy.  

2. Wynagrodzenie za udzielenie rozszerzonej pomocy prawnej  

wypłacane jest po prawomocnym zakończeniu postępowania, w 

którym pomoc prawna była wykorzystana, z zastrzeżeniem ust. 3  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłaca się adwokatowi, 

radcy prawnemu oraz innemu podmiotowi w przypadku, gdy: 

1) nie uzyskał wynagrodzenia i zwrotu udokumentowanych 

wydatków w postępowaniu prowadzonym z jego udziałem lub 

w związku z wynikiem tego postępowania.  
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2) egzekucja wynagrodzenia i zwrotu udokumentowanych 

wydatków, przyznanych w ramach postępowania, o którym 

mowa w pkt 1, okazała się bezskuteczna. 

Art. 30. W sprawach zawiłych i długotrwałych na wniosek adwokata, radcy 

prawnego oraz innego podmiotu, o którym mowa w art. 21 kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie może wypłacić zaliczkę. 

         Art. 31. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wzór 

pouczeń, jakie należy doręczać stronom w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustaw, obejmujących wyjaśnienie przesłanek i trybu przyznania pomocy 

prawnej oraz skutków zaniechania złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

prawnej, uwzględniając w szczególności konieczność ochrony praw osób 

spełniających przesłanki przyznania pomocy prawnej. 

 

Art. 32. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących  

Art. 33. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) po art. 124 dodaje się art. 1241 w następującym brzmieniu: 

„art. 1241 § 1. Przepisy niniejszego działu, nie mają zastosowania w 

przypadku strony będącej osobą fizyczną. 

§ 2. Sąd dokonując pierwszego doręczenia w sprawie poucza stronę 

o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej oraz o treści § 3 i 4. 
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§ 3.  Wniosek strony, o której mowa w § 1, o przyznanie pomocy 

prawnej przewodniczący zwraca stronie z pouczeniem, o którym mowa  

w § 2   

§ 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej  nie wstrzymuje 

biegu postępowania.  

 

             

Art. 34. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego  

( Dz. U. Nr  89, poz. 555 z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Art. 78 otrzymuje następujące brzmienie: 

      „ § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może złożyć wniosek  

o przyznanie pomocy prawnej w trybie i warunkach określonych w odrębnej 

ustawie. 

           § 2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej  nie wstrzymuje biegu 

postępowania. 

       § 3. Wniosek oskarżonego o przyznanie pomocy prawnej przewodniczący 

zwraca z pouczeniem o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej oraz że 

złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej do właściwego organu nie 

wstrzymuje biegu postępowania. 

 

 

2) Art. 81 § 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

„ § 1.  Jeżeli w warunkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 

oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do 

rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.” 

 

3) Art. 300 otrzymuje następujące  brzmienie: 

„Art. 300. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego 

uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub 

odmowy odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności 

śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, do końcowego 
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zaznajomienia z materiałami postępowania, jak również o uprawnieniu określonym 

w art. 301 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 138 i 

139, a także o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej oraz, ze złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy prawnej nie wstrzymuje biegu postępowania 

Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie 

pouczenia potwierdza podpisem.” 

 

   4) po art. 300 dodaje się art. 3001 w następującym brzmieniu: 

„Art. 3001. Wniosek podejrzanego o przyznanie pomocy prawnej zwraca się z 

pouczeniem o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej oraz że złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy prawnej do właściwego organu nie wstrzymuje 

biegu postępowania. 

 

 

5) Art. 338 § 1 otrzymuje następujące brzmienie  

„Art. 338. § 1.  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes 

sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania 

wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia oraz 

pouczając o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej, a także że złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy prawnej nie wstrzymuje biegu postępowania Jeżeli 

akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, jego odpis 

doręcza się ujawnionemu pokrzywdzonemu” 

 

Art. 35.  Odpowiednie  zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o 

wykroczenia  

 

Art. 36. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm ) wprowadza się 

następujące zmiany: 

      1)  w art. 119  po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

,,3) decyzje lub postanowienia zostały wydane na podstawie ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej.’’ 
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2) po art. 243 dodaje się art. 2431 w następującym brzmieniu: 

„art. 2431 § 1. Przepisy niniejszego oddziału, nie mają zastosowania 

w przypadku strony będącej osobą fizyczną. 

§ 2. Sąd dokonując pierwszego doręczenia w sprawie poucza stronę 

o przesłankach i trybie przyznania pomocy prawnej oraz o treści § 3 i 4. 

§ 3.  Wniosek strony, o której mowa w § 1, o przyznanie pomocy 

prawnej przewodniczący zwraca stronie z pouczeniem, o którym mowa  

w § 2   

§ 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej  nie wstrzymuje 

biegu postępowania. 

 

  

 

 

       Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 37 Do wniosków o ustanowienie pełnomocników i obrońców 

ustanowionych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie z dniem…. 

 
 
          


