
Projekt z dnia 11 marca 2010 r. 

Założenia do projektu ustawy
o nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej i informacji prawnej

dla osób fizycznych

I. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej 
i informacji prawnej dla osób fizycznych w związku z aktualnym stanem stosunków 
społecznych w zakresie obszaru oddziaływania projektowanej ustawy oraz w związku 
z aktualnym stanem prawnym w zakresie pomocy prawnej.

Podstawową przyczyną przystąpienia do opracowania projektu ustawy jest konieczność 
stworzenia systemu instytucjonalnego, który zapewni – w razie rzeczywistej potrzeby – 
realizację prawa dostępu niezamożnych obywateli do usług prawniczych na etapie 
przedsądowym, a także w innych postępowaniach niż sądowe. 

Aktualnie nie obowiązują kompleksowe regulacje, które umożliwiałyby osobom 
fizycznym o niskim statusie materialnym dostęp do finansowanej przez państwo nieodpłatnej 
pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami 
administracji publicznej. Jako niewystarczającą należy ocenić regulację zawartą w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), 
zgodnie z którą do zadań powiatu należy m.in. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w 
tym prawnego. 

Organizacje pozarządowe od wielu lat podnoszą natomiast, że z uwagi na wysokie 
koszty usług prawniczych oraz brak jakichkolwiek rozwiązań systemowych istnieje potrzeba 
stworzenia odrębnej ustawy, która zapewni obywatelom szerszy niż dotychczas 
(wykraczający poza postępowania sądowe) dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 
finansowanej przez Skarb Państwa – w ramach jednolitej koncepcji instytucjonalnej. Polska jest 
obecnie jednym z ostatnich krajów w Europie, w którym tego typu system nie funkcjonuje.

Należy podkreślić, że prawo do rzeczywistego i efektywnego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, w tym dla osób najuboższych, ma swoje oparcie w dokumentach 
międzynarodowych. Prawo dostępu osób ubogich do wymiaru sprawiedliwości jest 
przedmiotem regulacji Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Z art. 47 Karty wynika, 
że osobom, które nie posiadają wystarczających środków, udzielana jest pomoc prawna w 
zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 



sprawiedliwości.
W celu zagwarantowania dostępu osób o niskim statusie materialnym do wymiaru 

sprawiedliwości Komitet Rady Ministrów Rady Europy przyjął w dniu 8 stycznia 1993 r. 
Zalecenie nr R (93) dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa 
i sprawiedliwości dla najuboższych. W Zaleceniu tym podkreśla się m.in., że dostęp osób 
ubogich do wymiaru sprawiedliwości wynika z rezolucji ONZ o prawach człowieka 
i skrajnym ubóstwie, zwłaszcza z Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 46/121/ z 17 grudnia 
1991 r. oraz Rezolucji Komisji Praw Człowieka nr 1991/11 z 18 lutego 1992 r. Komitet 
Ministrów Rady Europy przyjął ponadto Zalecenie nr 76 (5) o pomocy prawnej w sprawach 
cywilnych, handlowych i administracyjnych oraz nr 78 (8) o pomocy i poradach prawnych. 
Zalecenie nr R (93) zobowiązuje państwa członkowskie do „ułatwiania osobom ubogim             
w sytuacji wszelkiego ubóstwa dostępu do prawa poprzez wspieranie służb świadczącym tym 
osobom doradztwo prawne oraz pokrywanie kosztów doradztwa prawnego dla tych osób przez 
system pomocy prawnej”.

Powołane wyżej akty międzynarodowe zobowiązują Polskę do zagwarantowania 
osobom ubogim rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez m.in. zwracanie 
kosztów pomocy prawnej, a także rozciąganie pomocy prawnej na wszystkie typy spraw 
rozpatrywanych przez sądy, w tym sądy administracyjne oraz na wszystkie sporne i niesporne 
postępowania sądowe i administracyjne.

Ponadto należy podkreślić, że szeroki dostęp do pomocy prawnej przyczynia się do 
rozwiązywania sporów poza postępowaniami sądowymi i w ten sposób staje się instrumentem 
wspomagającym alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (ADR). Konsekwencją tego jest  
zmniejszenie ilości spraw w sądach i usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości.

Według raportu Polska 2030 bariery w dostępie obywateli do szeroko rozumianej 
informacji prawnej są jedną z przyczyn problemów dotykających wymiar sprawiedliwości.  
Jednym z mierników sukcesu rozwoju Polski w 2030 r. ma być według tego raportu 
zapewnienie dostępności pomocy prawnej dla każdej osoby jej potrzebującej na etapie 
przedsądowym i sądowym.
          Obecnie pomoc prawna może być udzielona wyłącznie w ramach poszczególnych 
procedur sądowych, zgodnie z którymi toczą się postępowania.

W postępowaniu cywilnym przyznanie pomocy prawnej regulowane jest w przepisach 
art. 117-124 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.  Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.). Sąd może przyznać pomoc adwokata lub radcy prawnego, jeżeli 
strona podając szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania, wykaże, że nie może, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść 
kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.



    W postępowaniu karnym  oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może – na 
podstawie art. 78 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) - żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli                 w 
sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla 
niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.
         W postępowaniu administracyjnym prawo do uzyskania pomocy profesjonalnego 
pełnomocnika objęte jest instytucją prawa pomocy; art. 243 – 269 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270,            
z późn. zm.). Prawo pomocy przyznawane jest wyłącznie w związku z postępowaniem przed 
sądem administracyjnym, jeżeli strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek 
kosztów postępowania lub pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania 
koniecznego dla siebie i rodziny.

Podkreślić należy, iż celem projektowanych regulacji jest również poszerzenie wiedzy i 
świadomości społecznej oraz obywatelskiej, szczególnie tych grup społecznych, które w 
najmniejszym stopniu skorzystały z pozytywnych zmian związanych z transformacją ustrojową. 
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie – na poziomie możliwym do udźwignięcia przez budżet 
– pomocy nie tylko w sferze materialnej, ale również intelektualnej. Nie ulega wątpliwości, iż 
poszczególne sfery zarówno stosunków publicznoprawnych jak                             i 
prywatnoprawnych uległy w ostatnich latach daleko idącej komplikacji. W gąszczu przepisów 
nierzadko nie mogą odnaleźć się ludzie wykształceni, znajdujący się w dobrych warunkach 
materialnych, którzy jednak mogą skorzystać, w razie takiej potrzeby, z odpłatnej fachowej 
porady prawnej. W tej sytuacji państwo nie może pozostawiać samemu sobie tych grup 
społecznych, które nie mogąc sobie pozwolić na wydatek związany z uzyskaniem odpłatnej 
pomocy prawnej, najczęściej rezygnują z dochodzenia nawet swych uzasadnionych praw bądź 
roszczeń.

Z drugiej strony należy wskazać, iż wprowadzenie nieodpłatnej informacji i pomocy 
prawnej na etapie poprzedzającym ewentualne skierowanie sprawy do sądu albo organu 
administracji publicznej spowoduje wymierne oszczędności związane z funkcjonowaniem 
wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej. W wielu bowiem przypadkach 
uzyskanie odpowiednio wcześniej informacji lub porady prawnej spowoduje, iż załatwienie 
określonej sprawy możliwe będzie bez konieczności angażowania w to sądu albo organu 
administracji publicznej, względnie ograniczy potrzebną procedurę sądową lub administracyjną 
do niezbędnego minimum. Jakkolwiek konkretne oszacowanie wypływających z tego tytułu 
korzyści nie jest możliwe, z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, iż wprowadzenie 
proponowanych rozwiązań ograniczy koszty funkcjonowania zarówno wymiaru 
sprawiedliwości jak i administracji publicznej.



Projekt założeń dotyczy informacji prawnej polegającej na udzielaniu informacji          o 
treści obowiązującego prawa, o prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących 
regulacji prawnych, o instytucjach właściwych do załatwienia sprawy oraz trybie postępowania. 
Drugim elementem systemu będzie pomoc prawna w postaci porady prawnej, sporządzenia 
pisma procesowego lub innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub do innego 
podmiotu, która będzie mogła być udzielona zanim sprawa będzie rozpoznawana przez sąd lub 
organ administracji publicznej, jak i pomoc prawna w postaci zapewnienia reprezentacji osób 
fizycznych przez profesjonalnych pełnomocników                       w postępowaniu przed 
organem administracji państwowej lub samorządowej.  

Uprawnionymi do skorzystania z informacji prawnej będą wszystkie osoby fizyczne, 
natomiast udzielenie pomocy prawnej uzależnione zostanie od sytuacji materialnej osoby 
ubiegającej się o jej przyznanie. Jako kryterium uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 
przyjęto w założeniach prawo otrzymywania przez daną osobę świadczenia z pomocy 
społecznej w postaci zasiłku stałego lub zasiłku okresowego (w okresie pobierania zasiłku),  tj. 
jednego ze świadczeń pieniężnych udzielanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia               12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.). Takie 
rozwiązanie spowoduje, iż nieodpłatna pomoc prawna będzie skierowana jedynie do osób, 
których sytuacja rodzinna i majątkowa została uprzednio zweryfikowana przez organy pomocy 
społecznej.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczył będzie jedynie osób znajdujących się                    
w szczególnej sytuacji (osób będących ofiarami przemocy w rodzinie, ofiarami handlu ludźmi, 
jak też ofiarami klęsk żywiołowych).

Dodatkowym zabezpieczeniem  budżetu państwa przed nadmiernymi wydatkami na 
nieodpłatną pomoc prawną, będzie zasada, iż osoba fizyczna, spełniająca kryteria uzyskania 
bezpłatnej pomocy prawnej, będzie mogła z niej skorzystać maksymalnie dwa razy w ciągu 
roku. Również to ograniczenie nie będzie dotyczyło jedynie szczególnie uzasadnionych 
przypadków.

Za realizację zadań z zakresu informacji prawnej i pomocy prawnej odpowiadać będzie 
Minister Sprawiedliwości. W tym celu przewiduje się utworzenie Centrum Pomocy Prawnej 
oraz ośrodków pomocy prawnej działających jak ekspozytury Centrum, do których zadań 
należeć będzie  m.in. udzielanie informacji prawnej. Pomocy prawnej udzielać będą natomiast 
adwokaci, radcowie prawni oraz inne osoby uprawnione do świadczenia pomocy prawnej, a 
także organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy prawnej.

Ponadto, utworzona zostanie Rada Pomocy Prawnej, której zadaniem będzie ustalanie i 
kontrola standardów świadczenia pomocy prawnej oraz ocena działania wprowadzanego 



systemu. 
Podkreślić należy, iż w założeniach przyjęto stopniowy sposób wprowadzania systemu 

informacji i pomocy prawnej. Wraz z wprowadzeniem w pierwszej kolejności – od 1 stycznia 
2011 r. – dostępu do informacji prawnej, na określonym obszarze przeprowadzony zostanie 
pilotaż kolejnego etapu budowy systemu, tj. przyznawania pomocy prawnej. W założeniach 
przyjęto, iż pilotaż będzie trwać nie krócej niż do końca 2011 roku i nie dłużej niż do końca 
2013 roku, z tym, że w razie osiągnięcia celów pilotażu, okres ten może ulec skróceniu. Należy 
podkreślić, iż przeprowadzenie pilotażu pozwoli na ukształtowanie ostatecznie takiego systemu 
pomocy prawnej, który w maksymalnym stopniu będzie odpowiadał zapotrzebowaniu 
społecznemu na tego rodzaju usługi, jak również dostosowany będzie do możliwości 
finansowych budżetu państwa.

II. Alternatywne środki osiągnięcia celów  ustawy o nieodpłatnej pozasądowej pomocy 
prawnej i informacji prawnej.

Przy projektowaniu założeń brano pod uwagę możliwość oparcia całego systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej na zaangażowaniu organizacji pozarządowych, a zatem na 
wariancie pozainstytucjonalnym. Takie rozwiązanie opierałoby się na utrzymaniu 
dotychczasowego stanu rzeczy w dostępie do pomocy prawnej na etapie postępowań sądowych 
oraz zwiększeniu podaży pomocy prawnej pozasądowej, a także dostępu do informacji prawnej 
oferowanej przez organizacje pozarządowe. Instrumentem wykorzystywanym przez państwo 
musiałoby być dofinansowywanie działalności tych organizacji pozarządowych wybieranych do 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                  w drodze konkursów. Organem 
koordynującym działalność systemu byłaby Rada Pomocy Prawnej jako organ działający przy 
Ministrze Sprawiedliwości.

Ten wariant nie daje jednak możliwości zbudowania systemu pomocy prawnej 
pozwalającego na równomierne zaspokojenie potrzeb społecznych. Przede wszystkim 
organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy prawnej nie działają na obszarze 
całego kraju. Większość tych organizacji ma swoje siedziby w Warszawie. W bardzo wielu 
rejonach kraju takich organizacji nie ma. Oparcie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na 
organizacjach pozarządowych doprowadziłoby do sytuacji, w której tego typu pomoc nie 
byłaby dostępna w niektórych rejonach kraju. Poza tym wiele organizacji specjalizuje się 
w określonych obszarach pomocy prawnej, np. ograniczając się do udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej jedynie dla określonej kategorii podmiotów. 

Organizacje pozarządowe nie mają ponadto prawnych możliwości weryfikacji sytuacji 
majątkowo-dochodowej wnioskodawców. Nie można zakładać, że projekt ustawy przewidywał 



będzie umocowanie takich organizacji do zwracania się do organów państwowych o udzielenie 
stosownej informacji na temat sytuacji wnioskodawcy. 

System pomocy prawnej powinien być stabilny. Nie zapewnia tego oparcie systemu 
wyłącznie na organizacjach pozarządowych, które mogą być likwidowane oraz mogą zmieniać 
profil swojej działalności.

Należy w końcu podkreślić, iż organizacje pozarządowe, które brały udział                       
w konsultacjach społecznych projektu przedmiotowych założeń, stoją na stanowisku, iż 
konieczne jest stworzenie systemu instytucjonalnego, zaś ich udział może mieć jedynie charakter 
uzupełniający, w szczególności w zakresie udzielania pomocy prawnej cudzoziemcom, do której 
organizacje te są już obecnie przygotowane. Rozważany wariant nie pozwalał na zbudowania 
systemu instytucjonalnego. 

W związku z tym przewidziano, że udział organizacji pozarządowych w systemie będzie 
miał charakter subsydiarny, gdyż wykorzystanie roli i struktury organizacji pozarządowych nie 
może zastąpić systemu instytucjonalnego stworzonego przez państwo,           a jedynie może 
być elementem tego systemu. We wspólnym stanowisku grupy dziesięciu organizacji 
pozarządowych  z dnia 7 lipca 2008 r. przekazanym Ministrowi Sprawiedliwości wskazano na 
potrzebę włączenia organizacji pozarządowych do projektowanego systemu pomocy prawnej.

III. Propozycje rozstrzygnięć merytorycznych.

a)         Założenie ogólne. 
Projekt dotyczy pomocy prawnej, która będzie mogła być udzielona zanim sprawa 

będzie rozpoznawana przez sąd lub organ administracji publicznej, jak i pomocy prawnej  
w postaci zapewnienia reprezentacji osób fizycznych przez profesjonalnych pełnomocników w 
postępowaniu przed organem administracji państwowej lub samorządowej.  
          Zakłada się, że w dotychczasowym kształcie pozostanie przyznawanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w postaci zapewnienia reprezentacji osób fizycznych przez profesjonalnych 
pełnomocników w postępowaniu przed sądem. Oznacza to, że przyznawanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi nadal 
należeć będzie do kompetencji tych sądów. W taki sam sposób jak dotychczas przyznawana 
będzie pomoc prawna w celu wszczęcia i prowadzenia postępowania przed Sądem 
Najwyższym. W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiana co do zakresu pomocy 
prawnej, finansowanej ze środków publicznych, polega na możliwości przyznania pomocy 
prawnej w postaci reprezentacji przed organami administracji publicznej. 

b)       Definicje nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.



Przez nieodpłatną pomoc prawną regulowaną przepisami projektowanej ustawy rozumie 
się poradę prawną, w tym również – w razie potrzeby – sporządzenie pisma procesowego lub 
innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub do innego podmiotu – bez udzielania 
pełnomocnictwa (tzw. podstawowa pomoc prawna) oraz zapewnienie reprezentacji osób 
fizycznych przed organami administracji publicznej przez profesjonalnych pełnomocników, w 
sprawach dotyczących praw lub interesów tych osób lub osób, które mają one prawo 
reprezentować jako przedstawiciele ustawowi (tzw. rozszerzona pomoc prawna). 

Pojęcie informacji prawnej definiuje się jako udzielenie osobie fizycznej informacji          
o treści obowiązującego prawa, o prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących 
regulacji prawnych, o instytucjach właściwych do załatwienia sprawy oraz trybie postępowania. 
W ramach informacji prawnej będą udzielane także wyjaśnienia o trybie 
i przesłankach przyznania podstawowej pomocy prawnej i rozszerzonej pomocy prawnej oraz 
pomocy prawnej przed sądami (nie objętej projektowaną ustawą). 

c)  Kryteria udzielania pomocy prawnej i informacji prawnej, zakres podmiotowy 
ustawy (beneficjenci systemu), zakres przedmiotowy ustawy.
          Udzielanie informacji prawnej nie będzie limitowane za pomocą jakiegokolwiek 
kryterium, a zatem dostęp do takiej informacji przysługiwać będzie wszystkim osobom 
fizycznym.

Jeżeli chodzi o kryteria udzielania podstawowej i rozszerzonej nieodpłatnej pomocy 
prawnej przyjmuje się, że nieodpłatna pomoc prawna przyznawana będzie osobom, które mają 
prawo do zasiłku stałego lub zasiłku okresowego (w okresie pobierania zasiłku), a więc jednego 
ze świadczeń pieniężnych wymienionych w art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej. Nadto przewiduje się, iż pomoc przysługiwać będzie osobom, którym 
przyznany został zasiłek celowy z tytułu strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej (art. 
40 ust. 2 ustawy), w okresie 6 miesięcy od daty przyznania tego zasiłku. Takie rozwiązanie 
oznacza, że nieodpłatna pomoc prawna będzie skierowana jedynie do osób, których sytuacja 
rodzinna i majątkowa jest już zweryfikowana przez organy pomocy społecznej. O ile zatem 
wnioskodawca nie ma prawa do jednego z przewidzianych                      w wymienionych 
przepisach zasiłków z opieki społecznej automatycznie nie będzie miał prawa skutecznie ubiegać 
się  o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Co do zasady zatem, beneficjentami systemu będą: 
1) pobierające zasiłek stały:
a) pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące, niezdolne do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej, 



b) pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolne do pracy, jeżeli ich dochód, jak również dochód na osobę                      
w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pobierające zasiłek okresowy: 
a) osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej dotknięte długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, 
bezrobociem lub brakiem możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń                      
z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
b) pełnoletni członkowie rodzin, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
rodziny;
3) pobierające zasiłek celowy osoby, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej. 

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż 
liczba osób, które w 2008 r. otrzymywały zasiłek stały wynosiła 183 tys., natomiast liczba 
osób, którym w 2008 r. przyznano zasiłek okresowy wynosiła 445 tys. co daje ogółem liczbę 
628 tys. osób stanowiących potencjalnych beneficjentów systemu. 

Wyjątek od powyższej zasady dotyczył będzie jedynie osób będących ofiarami 
przemocy w rodzinie oraz ofiarami handlu ludźmi, którym pomoc będzie przysługiwała bez 
względu na to czy przyznano im świadczenia z pomocy społecznej. 

Osoba fizyczna, spełniająca kryteria uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, będzie mogła 
z niej skorzystać maksymalnie dwa razy w ciągu roku. Ograniczenie to nie będzie dotyczyło 
jedynie szczególnie uzasadnionych przypadków, np. ofiar przemocy w rodzinie.

Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu lub zgody na 
pobyt tolerowany zazwyczaj nie mogliby wykazywać omówionej przesłanki przyznania 
pomocy prawnej. W związku z tym, wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie  statusu 
uchodźcy korzystających z pomocy socjalnej i opieki medycznej udzielanej przez Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.              o udzieleniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.                        z 2009 
r. Nr 189, poz. 1472) nie będą miały zastosowania kryteria dochodowe i majątkowe. 

Natomiast cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany 
będą składać oświadczenie dotyczące ich sytuacji majątkowej, na podstawie którego oceniane 
będzie czy przysługiwałoby im świadczenie z pomocy społecznej, którego otrzymanie uprawnia 
do uzyskania pomocy prawnej. Ponadto przewiduje się regulację, zgodnie z którą wobec 
cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy stosuje się standardowe kryteria i procedurę 
przyznania pomocy prawnej przyjęte w ustawie dla obywateli polskich. 

Z kolei cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
nie będzie przysługiwać bezpłatna pomoc prawna. 



Zakłada się, że ustawą zostaną objęci obywatele polscy, a także wszystkie osoby, które 
na podstawie odrębnych przepisów krajowych lub zobowiązań międzynarodowych powinny 
być traktowane jak obywatele polscy, lub co do których państwo polskie jest zobowiązane do 
zapewnienia pomocy prawnej. W szczególności dotyczy to:   

1) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz 
członkowie ich rodzin, o ile nie są obywatelami wymienionych państw i posiadają 
prawo pobytu lub stałego pobytu w Polsce;

2) cudzoziemców, 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 RP;

3) cudzoziemców, którzy ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu lub 
zgody na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2;

4) cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, cudzoziemcy posiadający w RP zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z faktem, że posiadają 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielone w innym państwie 
członkowskim UE oraz cudzoziemcy posiadający 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.);

5) cudzoziemców posiadających w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
udzielone w związku z tym, żę są ofiarami handlu ludźmi                            w 
rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi, bądź w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, że są 
ofiarami handlu ludźmi;

6) cudzoziemców, którym przyznanie pomocy prawnej zapewniono na zasadach 
przewidzianych w wiążących Polskę dwustronnych umowach międzynarodowych.

Pomoc prawna będzie przysługiwać także repatriantom i osobom legitymującym się Kartą 
Polaka. W przypadku tych osób nieodpłatna pomoc prawna będzie przyznawana na podstawie 
oświadczenia o sytuacji majątkowej. 

W ustawie przewidziany będzie obowiązek zapewnienia osobom udzielającym pomocy 
prawnej cudzoziemcom dostępu do stref zamkniętych, takich jak strzeżone ośrodki dla 



cudzoziemców i areszty śledcze, w których przebywają osoby ubiegający się o nadanie statusu 
uchodźcy.

Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej będą mieli 
ponadto prawo do pomocy tłumacza.

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o objęcie ochroną 
międzynarodową (nadanie statusu uchodźcy) stanowi implementację do polskiego porządku 
prawnego art. 15 ust. 2 dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana, gdy: 
1) roszczenie lub obrona praw są oczywiście bezzasadne;
2) okoliczności sprawy przytoczone przez wnioskodawcę wskazują na oczywistą 

bezzasadność podstawy wniosku w postępowaniu administracyjnym; 
3) okoliczności sprawy przytoczone przez wnioskodawcę wskazują, że w sprawie 

cywilnej lub administracyjnej nie występuje konieczność załatwienia sprawy spornej 
lub nie zachodzi potrzeba ochrony interesu wnioskodawcy przez ewentualne 
wszczęcie postępowania nieprocesowego lub postępowania administracyjnego;

4) wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy prawnej oparty na tych samych 
okolicznościach, które były podstawą odmowy przyznania lub cofnięciu pomocy 
prawnej;

5) wnioskodawca składający wiosek o przyznanie pomocy prawnej otrzymał już dwa 
razy w ciągu tego samego roku taką pomoc, a w jego sprawie nie zachodzi szczególnie 
uzasadniony przypadek.

Ponadto nieodpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana w sprawach karnych, karnych 
- skarbowych, podatkowych, celnych i dewizowych.

Wyłączenie spraw karnych z zakresu stosowania ustawy uzasadnione jest ustaleniem, że 
dotychczasowy system udzielania pomocy prawnej w toku postępowania przygotowawczego 
lub rozpoznawczego polegający na zapewnieniu podejrzanym 
i oskarżonym możliwości ubiegania się o ustanowienie obrońcy przez sąd zapewnia 
wystarczającą ochronę praw osób, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne.

Wyłączenie spraw celnych i dewizowych uzasadnione jest ich specyfiką związaną ze 
specjalistycznym obrotem gospodarczym. Sprawy podatkowe zostały wyłączone ponieważ 
w większości najistotniejszych dla obywateli spraw (składanie zeznań podatkowych) 



zapewniona jest odpłatna, lecz stosunkowo tania  pomoc prawna świadczona przez rozwinięta 
sieć tzw. biur podatkowych. W wielu przypadkach czynności są powtarzalne (składanie zeznań 
i deklaracji podatkowych). W niektórych przypadkach Ministerstwo Finansów zapewniło 
możliwość składania zeznań podatkowych z wykorzystaniem Internetu. 

d)       Tryb przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej
Postępowanie o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej wszczynane będzie na 

wniosek osoby zainteresowanej, składany za pośrednictwem podmiotu udzielającego pomocy 
prawnej do ośrodka pomocy prawnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 
stałego pobytu wnioskodawcy. Opracowane zostaną proste urzędowe formularze wniosków. 
Zastosowanie formularzy wniosków ma na celu ułatwienie sformułowania wniosków przy 
jednoczesnym zapewnieniu ich kompletności. We wniosku należało będzie podać szczegółowe 
dane osobowe, zakres wnioskowanej pomocy oraz dokładne dane o sytuacji majątkowej i 
dochodach, a także o świadczeniach pobieranych z pomocy społecznej. Wnioskodawca będzie 
obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz o 
zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Przewidziany zostanie także mechanizm weryfikacji informacji            o świadczeniach z 
pomocy społecznej w drodze elektronicznej. W przypadku natomiast braku możliwości 
technicznych uzyskania z danej gminy informacji o świadczeniach z pomocy społecznej, osoba 
ubiegająca się o przyznanie pomocy prawnej będzie obowiązana załączyć do wniosku kopię 
decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory urzędowych 
formularzy wniosków o przyznanie pomocy prawnej i sposób ich udostępniania, mając na 
względzie zawarcie we wnioskach stosownych pouczeń ułatwiających wypełnienie wniosków 
oraz zapewnienie ich dostępności osobom zainteresowanym.

Podmioty udzielające pomocy prawnej będą uprawnione i jednocześnie zobowiązane do 
dokonania wstępnej oceny zasadności wniosków o przyznanie podstawowej 
i rozszerzonej pomocy prawnej. 

Ocena zasadności wniosków będzie obejmować zarówno potrzebę przyznania pomocy 
prawnej, jak i ocenę przesłanek majątkowych ubiegania się o bezpłatną pomoc prawną. 
Negatywna opinia wyrażona przez podmiot udzielający pomocy prawnej będzie przesyłana, 
wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowej lub rozszerzonej pomocy prawnej, do ośrodka 
pomocy prawnej właściwego według miejsca zamieszkania beneficjenta. Osoba, co do której 
podmiot udzielający pomocy prawnej sporządził negatywną opinię będzie mogła zrezygnować z 
przesłania wniosku do ośrodka pomocy prawnej i zwrócić się tylko do jeszcze jednego 
podmiotu udzielającego pomocy. Zasięganie opinii kolejnych podmiotów w ramach systemu 



nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie możliwe. Przewiduje się utworzenie elektronicznego 
systemu składania wniosków o przyznanie pomocy prawnej oraz elektronicznego systemu 
rejestracji spraw, w których podmioty udzielające pomocy negatywnie zaopiniowały wnioski o 
sfinansowanie przez państwo rozszerzonej pomocy prawnej. Podmioty te będą miały 
obowiązek, pod rygorem nie otrzymania wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną, 
niezwłocznego wprowadzania informacji do systemu. 

Prosta i szybka droga elektroniczna do składania wniosków i wymiany informacji oraz 
elektroniczny system rejestracji będą obligatoryjne, co usprawni rozpoznawanie wniosków  
oraz obniży bieżące koszty funkcjonowania systemu.

Przyznanie pomocy prawnej dokonane będzie w formie potwierdzenia  udostępnianego 
drogą elektroniczną przez ośrodek pomocy prawnej podmiotowi, który zweryfikował wstępnie 
wniosek o udzielenie pomocy prawnej. W okresie oczekiwania na udostępnienie potwierdzenia 
nie będzie wyłączona możliwość udzielenia pomocy prawnej, jednak potencjalny beneficjent, w 
razie ostatecznej odmowy przyznania pomocy, będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
temu kto tej pomocy mu udzielił, z tym, że wynagrodzenie będzie ustalone w takiej wysokości 
w jakiej wypłacone byłoby ze środków publicznych. O powyższym potencjalny beneficjent 
będzie musiał być pouczony i będzie musiał wyrazić na piśmie zgodę na wcześniejsze udzielenie 
pomocy prawnej. 

Udostępnienie potwierdzenia przyznania pomocy prawnej będzie polegało na 
zamieszczeniu potwierdzenia w systemie teleinformatycznym, do którego dostęp, poprzez swoje 
konta, będą miały podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną. 

Wprowadzanie do systemu teleinformatycznego potwierdzenia przyznania pomocy 
prawnej umożliwi sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania ograniczeń dotyczących 
częstotliwości przyznawania pomocy prawnej.

Odmowa przyznania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz cofnięcie pomocy już 
przyznanej następować będzie w drodze decyzji administracyjnej, którą będzie można zaskarżyć 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. 

Przyznaną pomoc prawną będzie można cofnąć, jeżeli okaże się, że okoliczności, na 
podstawie których ją przyznano nie istniały lub przestały istnieć. 

Ponadto dyrektor Centrum Pomocy Prawnej będzie miał możliwość wydania decyzji w 
przedmiocie obowiązku zwrotu całości lub części poniesionych przez centrum kosztów pomocy 
prawnej, jeżeli decyzja o przyznaniu pomocy prawnej została podjęta na podstawie niezgodnych 
z prawdą informacji przedstawionych przez wnioskodawcę lub w przypadku zatajenia 
informacji, które miałyby wpływ na przyznanie pomocy. Wydana w tym przedmiocie decyzja 
administracyjna podlegać będzie  zaskarżeniu w zwykłym trybie. 

Termin na rozpoznanie wniosku o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie 



wynosił 14 dni w przypadku wniosku o przyznanie podstawowej pomocy prawnej oraz 7 dni                       
w przypadku wniosku o przyznanie rozszerzonej pomocy prawnej. Organ rozpoznający 
wniosek, w przypadku wątpliwości co do treści podanych we wniosku, będzie miał prawo 
zwrócić się do innych organów i instytucji o udostępnienie niezbędnych informacji.

Przewiduje się, że Centrum Pomocy Prawnej będzie uzyskiwać informacje od 
ośrodków pomocy społecznej, przy czym zostanie wprowadzona regulacja umożliwiająca 
porozumiewanie się również drogą elektroniczną. Przekazywanie danych elektronicznych 
z ośrodków pomocy prawnej do Centrum Pomocy Prawnej następować będzie 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego, który będzie zapewniał bezpieczeństwo 
przesyłanych danych.

Rozpoznanie skargi przez wojewódzki sąd administracyjny nastąpić ma w trybie 
postępowania uproszczonego. W trybie tym sprawa rozpoznawana jest w składzie jednego 
sędziego na posiedzeniu niejawnym, co pozwali na szybkie rozpoznanie sprawy. Termin na 
załatwienie skargi będzie wynosić: 30 dni – w przypadku skargi na odmowę przyznania 
podstawowej pomocy prawnej oraz 14 dni – w przypadku odmowy przyznania rozszerzonej 
pomocy prawnej.

Rozszerzona pomoc prawna polegająca na zapewnieniu reprezentacji osób fizycznych 
przed organami administracji publicznej przez profesjonalnych pełnomocników, będzie 
przyznawana wyłącznie w sytuacji kiedy organ pierwszej instancji wyda decyzję 
administracyjną niekorzystną dla obywatela i ten będzie chciał skorzystać z drogi odwoławczej 
przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  Przewidziany zostanie obowiązek udostępnienia 
przez Centrum Pomocy Prawnej systemu teleinformatycznego do przyjmowania wniosków 
drogą elektroniczną. Będzie to jedyna droga porozumiewania się Centrum z podmiotami 
udzielającymi pomocy prawnej. Jednocześnie przewiduje się, że złożenie wniosku o przyznanie 
pomocy prawnej nie będzie miało wpływu na bieg toczących się postępowań sądowych i 
administracyjnych. W związku z tym przy każdym pierwszym doręczeniu pisma w sprawie 
sądowej lub przed organem administracji publicznej stronom będą udzielane szczegółowe 
pisemne pouczenia o przesłankach i trybie udzielania pomocy prawnej oraz o tym, że złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy prawnej nie wstrzymuje biegu postępowania. W razie 
wystąpienia o przyznanie rozszerzonej pomocy prawnej termin do zaskarżenia decyzji 
administracyjnej będzie mógł być przywrócony. Przyznanie pomocy będzie samoistną 
przesłanką przywrócenia terminu, jednak tylko wówczas, jeżeli wniosek 
o przyznanie pomocy prawnej będzie złożony w terminie do zaskarżenia decyzji,                           
a potwierdzenie przyznania pomocy prawnej zostało umieszczone w systemie 
teleinformatycznym w czasie uniemożliwiającym zaskarżenie decyzji w terminie.



e)        Podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną
Pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów, radców prawnych i inne osoby 

uprawnione na mocy odrębnych ustaw do świadczenia pomocy prawnej oraz organizacje 
pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy prawnej, w szczególności świadczonej dla 
uchodźców – w zakresie, który wynika dla każdego z tych podmiotów z obowiązujących 
przepisów dotyczących świadczenia usług prawniczych. 

Centrum Pomocy Prawnej i ośrodki pomocy prawnej prowadzić będą – według swojej 
właściwości terytorialnej – listy podmiotów świadczących pomoc prawną w ramach systemu. 
Wpisy na listy dokonywane będą na podstawie zestawień tych podmiotów przekazywanych  
przez organy  samorządów zawodów prawniczych.

Obowiązek sporządzenia zestawień podmiotów świadczących pomoc prawną 
spoczywał będzie na odpowiednich organach samorządów zawodowych. Objęcie zestawieniami 
adwokatów, radców prawnych i innych osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej, 
dokonywany będzie na wniosek tych osób. 

Organizacje pozarządowe zainteresowane udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej          
w ramach systemu będą musiały wykazać co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu 
bezpłatnej pomocy prawnej oraz zapis statutowy, że do ich zadań należy działanie na rzecz 
dostępu obywateli do informacji i pomocy prawnej. Pomoc prawną w ramach systemu będą 
mogły świadczyć studenckie poradnie prawne, nie mające statusu organizacji pozarządowych.  

W razie naruszenia standardów świadczenia pomocy prawnej stwierdzonego przez Radę 
Pomocy Prawnej lub orzeczenia o odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie etyki 
wykonywania zawodu prawniczego, Dyrektor Centrum Pomocy Prawnej w drodze decyzji 
będzie mógł orzec o skreśleniu z listy podmiotu świadczącego pomoc prawną. 

Listy podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną będą dostępne                        
w Centrum Pomocy Prawnej oraz w ośrodkach pomocy prawnej, w sądach, na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie portalu informacji prawnej. Podmiot 
wpisany na listę nie będzie mógł odmówić udzielenia pomocy prawnej, chyba że           w jego 
ocenie, po zapoznaniu się ze sprawą, zachodzą ważne powody odmowy udzielenia pomocy 
prawnej, o których będzie miał obowiązek poinformować wnioskodawcę oraz               w 
formie pisemnej organ przyznający pomoc prawną.

Listy zawierać będą następujące dane: imię i nazwisko odpowiednio adwokata, radcy 
prawnego lub innej osoby uprawnionej do świadczenia pomocy prawnej, nazwę kancelarii lub 
spółki, adres kancelarii albo siedziby oraz telefon kontaktowy, a także określenie specjalizacji, to 
jest  rodzaju spraw, którymi zajmuje się dany podmiot.

Za wykonanie czynności z zakresu pomocy prawnej podmiot, który jej udzieli otrzyma 
wynagrodzenie i zwrot udokumentowanych wydatków na podstawie decyzji dyrektora Centrum 



bądź upoważnionego przez niego urzędnika. Wynagrodzenie za udzielenie podstawowej 
pomocy prawnej (porady prawnej bądź opinii) i zwrot udokumentowanych wydatków 
związanych z konkretną sprawą, wypłacane będzie po wykonaniu usługi. Za wykonanie 
rozszerzonej pomocy prawnej (poprowadzenie sprawy w charakterze pełnomocnika w 
postępowaniu przed organem administracji publicznej) wynagrodzenie               i zwrot 
udokumentowanych wydatków wypłacane będzie po ostatecznym zakończeniu postępowania. 
W sprawach zawiłych bądź długotrwałych możliwa będzie wypłata zaliczki. 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek 
wynagrodzenia za udzielenie podstawowej pomocy prawnej oraz rozszerzonej pomocy prawnej, 
szczegółowy sposób wypłaty wynagrodzenia, a także tryb zwrotu udokumentowanych 
wydatków dla podmiotów, które będą udzielać pomocy prawnej                   w ramach systemu, 
uwzględniając nakład pracy przy udzielaniu podstawowej oraz rozszerzonej pomocy prawnej. 

Odmowa przyznania wynagrodzenia lub jego zmniejszenie nastąpi w drodze decyzji 
administracyjnej wydawanej przez dyrektora Centrum lub upoważnionego urzędnika. Od 
decyzji przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.

f)         Organizacja systemu. 
Zadania przyznawania pomocy prawnej i udzielania informacji prawnej wykonywać 

będzie Minister Sprawiedliwości poprzez Centrum Pomocy Prawnej oraz ośrodki pomocy 
prawnej działające jak ekspozytury Centrum. Wymienione jednostki systemu pomocy prawnej 
będą miały status państwowych jednostek budżetowych, finansowanych z części budżetu 
państwa, której dysponentem będzie Minister Sprawiedliwości. 

Centrum Pomocy Prawnej zostanie utworzone na mocy przepisu zawartego                      
w projektowanej ustawie i będzie kierowane oraz reprezentowane przez dyrektora. Do 
kompetencji Dyrektora Centrum należeć będzie potwierdzanie przyznania nieodpłatnej pomocy 
prawnej, rozstrzyganie w przedmiocie odmowy przyznania lub cofnięcia przyznanej 
nieodpłatnej pomocy prawnej, wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia 
oraz zwrotu udokumentowanych wydatków podmiotowi, który udzielił pomocy prawnej 
beneficjentowi bądź sporządził opinię w przedmiocie braku podstaw do przyznania pomocy 
prawnej, a także cykliczne składanie sprawozdań Radzie Pomocy Prawnej z jakości 
świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.  Dyrektor Centrum będzie także współpracował z 
samorządami zawodów prawniczych i innymi organizacjami działającymi na rzecz dostępu 
obywateli do informacji  pomocy prawnej oraz organizował udzielanie informacji prawnej przez 
Centrum Pomocy Prawnej i ośrodki pomocy prawnej, w tym również informacji telefonicznej, a 
także poprzez portal informacyjny Centrum. Swoje kompetencje dyrektor Centrum Pomocy 
Prawnej będzie mógł przekazać pracownikom wykonującym czynności            w centrum oraz 



w ośrodkach pomocy prawnej.
Ośrodki pomocy prawnej (OPP), docelowo podstawowe jednostki systemu, mają mieć 

status jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Centrum. Docelowa gęstość OPP 
zostanie ustalona po dokonaniu pilotażu systemu. Ośrodek pomocy prawnej będzie kierowany i 
reprezentowany przez kierownika ośrodka. Do zakresu zadań kierownika ośrodka należeć 
będzie organizowanie pracy ośrodka pomocy prawnej, potwierdzanie przyznania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, rozstrzyganie w przedmiocie odmowy przyznania lub cofnięcia przyznanej 
nieodpłatnej pomocy prawnej, wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia 
oraz zwrotu udokumentowanych wydatków podmiotowi, który udzielił pomocy prawnej 
beneficjentowi bądź sporządził opinię w przedmiocie braku podstaw do przyznania pomocy 
prawnej, a także cykliczne składanie sprawozdań Radzie Pomocy Prawnej z jakości 
świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.  

W ośrodkach pomocy prawnej utworzone zostaną punkty informacyjne, w celu 
udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji i materiałów dotyczących bezpłatnej 
pomocy prawnej. W punktach tych będzie można także pobrać urzędowe wzory wniosków           
o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym ośrodku zatrudnionych będzie kilku 
pracowników, w zależności od potrzeb danego ośrodka.

Do kompetencji OPP należeć będzie:
1) udzielanie informacji prawnych, zarówno telefonicznie, jak i osobiście, oraz 

udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących pomocy prawnej;
2) rozpoznawanie wniosków o udzielenie podstawowej oraz rozszerzonej pomocy 

prawnej; 
3) prowadzenie list podmiotów świadczących pomoc prawną w ramach systemu;
4) współpraca z samorządami zawodów prawniczych oraz organizacjami 

pozarządowymi, zajmującymi się udzielaniem w ramach systemu udzielaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej;

5) obsługa finansowo-rachunkowa, w szczególności wypłacanie wynagrodzeń 
podmiotom udzielających pomocy prawnej.

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Centrum, w drodze 
rozporządzenia, będzie tworzyć i znosić ośrodki pomocy prawnej, szczegółowo określać ich 
strukturę organizacyjną, a także ustalać obszary ich właściwości, kierując się potrzebą 
zapewnienia rzeczywistego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej oraz uwzględniając stopień 
zamożności ludności w danym województwie.

Ponadto Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla osób zatrudnionych w Centrum 
Pomocy Prawnej oraz ośrodkach pomocy prawnej, a także wykaz stanowisk w wymienionych 



jednostkach systemu oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk.
W pierwszym etapie budowy systemu ośrodki pomocy prawnej stworzone będą przy 

oddziałach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w taki sposób, aby                    
w każdym województwie znajdował się co najmniej jeden ośrodek pomocy prawnej, przy czym 
obszar województwa mazowieckiego będzie obsługiwany przez Centrum Pomocy Prawnej. 
Taka koncepcja instytucjonalna zapewnić ma możliwie bliski dostęp beneficjentów systemu do 
jednostek organizacyjnych, które będą organizowały system informacji prawnej          i w 
których będą załatwiane wnioski o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Oparcie systemu 
Ośrodków Pomocy Prawnej o oddziały Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 
pozwoli na wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej i w związku            z tym 
tańsze stworzenie systemu pomocy prawnej.

Zakłada się, że docelowy model funkcjonowania ośrodka pomocy prawnej powinien 
zapewnić wykonywanie funkcji w trzech obszarach:
1) obsługi systemu pomocy prawnej, obejmującej potwierdzanie przyznania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, rozstrzyganie w przedmiocie odmowy przyznania lub cofnięcia przyznanej 
nieodpłatnej pomocy prawnej, wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania wynagrodzenia 
oraz zwrotu udokumentowanych wydatków podmiotowi, który udzielił pomocy prawnej 
beneficjentowi bądź sporządził opinię w przedmiocie braku podstaw do przyznania pomocy 
prawnej;
2) punktu informacji prawnej;
3) współpracy z podmiotami świadczącymi pomoc w ramach systemu, w tym prowadzenie 
i udostępnianie list podmiotów.
        Ośrodek pomocy prawnej działający jako punkt pomocy prawnej powinien zapewnić 
możliwość  uzyskania  wiedzy o podstawowych czynnościach, które należy podjąć w celu 
ochrony praw obywatela, o organach do których należy się zwrócić, a także o możliwości 
uzyskania pomocy prawnej, o podmiotach świadczących tę pomoc i o procedurze uzyskania 
pomocy prawnej. Informacje o miejscu, w którym znajduje się ośrodek pomocy prawnej będą 
dostępne w urzędach, sądach i innych miejscach publicznych, w których obywatele pojawiają 
się w celu załatwienia swoich życiowych spraw. Informacje takie zostaną zamieszczone także na 
portalu informacyjnym Centrum Pomocy Prawnej. Przewiduje się, że ośrodki pomocy prawnej 
będą oznakowane w sposób je wyodrębniający, w zbliżonej kolorystyce, która zostanie 
zachowana także dla materiałów informacyjnych o ośrodkach pomocy prawnej. Ma to na celu 
umożliwienie łatwego skojarzenia materiałów informacyjnych z miejscem, których te materiały 
dotyczą.

Stworzenie Centrum Pomocy Prawnej oraz ośrodków pomocy prawnej jako punktów 
podstawowej informacji prawnej oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników 



oraz zapewnienia dostępu do broszur, ulotek i innych materiałów dotyczących podstawowych 
praw i obowiązków obywateli w postępowaniu przed sądami i organami administracji 
publicznej oraz struktury, właściwości i kompetencji sądów i urzędów.

Przewiduje się, że w Ośrodkach Pomocy Prawnej będą mogli pracować na zasadach 
wolontariatu aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni. W poszczególnych ustawach 
samorządowych zostaną wprowadzone zmiany przewidujące tego rodzaju wolontariat jako  
formę praktycznej nauki zawodu.

Wprowadzony zostanie wymóg, by osoby powoływane na stanowiska Dyrektora 
Centrum oraz kierowników Ośrodków Pomocy Prawnej legitymowały się wykształceniem 
wyższym prawniczym. Okolicznością wykluczającą powołanie na te stanowiska będzie 
prawomocne skazanie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. Ponadto w projekcie ustawy zostanie określone, że ww. osoby będą musiały 
posiadać pełnię praw publicznych. 

g)       Rada Pomocy Prawnej 
Przewiduje się utworzenie Rady Pomocy Prawnej działającej jako organ ustalający 

standardy udzielania pomocy prawnej i badający ich przestrzeganie. Rada będzie organem 
służącym Ministrowi Sprawiedliwości do zapewnienia wysokiej jakości świadczonej pomocy 
prawnej i informacji prawnej. Do zadań Rady należeć będzie monitorowanie działania systemu, 
kontrola szczegółowych standardów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
i informacji prawnej, udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących 
przedmiotowych zagadnień, ocena działania systemu pomocy prawnej i potrzeby jego rozwoju. 
W tym ostatnim zakresie Rada Pomocy Prawnej będzie współdziałać                     z 
samorządami powiatowymi, które będą wskazywać i uzasadniać konieczność tworzenia 
kolejnych punktów pomocy prawnej. Organy samorządu terytorialnego oraz organy 
administracji państwowej będą miały obowiązek współdziałać z Radą w zakresie jej 
kompetencji. 

Ponadto w związku planowanym rozszerzeniem kręgu podmiotów świadczących usługi 
prawnicze o doradców prawnych  (na podstawie projektowanej ustawy o państwowych 
egzaminach prawniczych) przewiduje się, że Rada Pomocy Prawnej będzie ustalała standardy 
świadczenia usług prawniczych  oraz dbała  o przestrzeganie tych standardów, w tym również 
będzie orzekała o naruszeniach tych standardów w przypadku świadczenia pomocy prawnej 
przez organizacje pozarządowe. Będzie miała także prawo zwracania się do samorządów 
zawodów prawniczych o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w razie naruszenia zasad 
etycznych przy świadczeniu pomocy prawnej. 

Przewiduje się, iż ustalanie standardów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 



następować będzie w formie uchwał Rady Pomocy Prawnej. W razie naruszenia tych 
standardów przez podmioty świadczące pomoc prawną w ramach systemu, dyrektor Centrum 
Pomocy Prawnej będzie miał kompetencje do wydawania decyzji w przedmiocie skreślenia tego 
podmiotu z listy. Wyrażenie stanowiska w tym przedmiocie przez Radę Pomocy Prawnej 
następować będzie w formie uchwały. Przed podjęciem tego typu uchwały Rada powinna 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Ogólna kontrola przestrzegania standardów 
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Radę powinna być wykonywana poprzez stałe 
monitorowanie jakości świadczonych usług, dokonywane w wyniku analizy sprawozdań 
opracowywanych cyklicznie przez Centrum Pomocy Prawnej oraz Ośrodki Pomocy Prawnej, 
które będą zobowiązane do ich przedkładania Radzie.

Radę powoływać będzie Minister Sprawiedliwości na okres 4–letniej kadencji, spośród 
osób wskazanych przez samorządy zawodów prawniczych oraz  osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy świadczenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Zapewnienie warunków organizacyjnych działania Rady będzie należało do 
Ministra Sprawiedliwości.

Rada będzie składać się z jedenastu osób, w tym czterech członków spośród osób 
wskazanych przez samorządy zawodów prawniczych, czterech członków spośród osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym jest działanie na 
rzecz dostępu obywateli do informacji i pomocy prawnej, przedstawiciela ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego, a także dwóch przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 
z których jeden będzie przewodniczącym Rady. Członkowie Rady będą musieli legitymować się 
wykształceniem wyższym prawniczym i posiadać pełnię praw publicznych. Członkiem Rady 
nie będzie mogła zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Minister Sprawiedliwości odwoła 
członka Rady w razie  rezygnacji z członkostwa w Radzie, a także będzie mógł odwołać członka 
Rady na wniosek Przewodniczącego Rady, jeżeli członek nie uczestniczy w jej pracach, a także 
w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Przewiduje się, iż członkom Rady, w tym jej przewodniczącemu, przysługiwać będą 
diety i zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych odpowiednio                       
w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju albo poza granicami kraju. Wysokość diet za 
każdy dzień pracy członków Rady wyniesie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w drugim 
kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 



ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr  153, poz. 1227).

Nie przewiduje się natomiast, aby członkowie Rady czy też jej przewodniczący mieli 
prawo do stałego wynagrodzenia. Członkowie Rady oraz jej przewodniczący nie będą 
zatrudniani na podstawie stosunku pracy bądź na podstawie stosunku cywilnoprawnego 
o charakterze stałym.

h)      Pilotaż jako forma ewaluacji systemu.  
Przewiduje się, że instytucjonalne zapewnienie obywatelom dostępu do informacji 

prawnej oraz do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez państwo będzie 
wprowadzane stopniowo. Utworzenie w pierwszym etapie budowy systemu po jednym 
ośrodku w każdym mieście wojewódzkim (stanowiącym siedzibę wojewody) ma na celu 
zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do ośrodków pomocy prawnej od początku 
funkcjonowania systemu poprzez w miarę równomierne rozmieszenie tych ośrodków. 
Następnie w kolejnych latach na podstawie oceny działania systemu i stopnia zaspokajania 
potrzeb społecznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej sieć ośrodków pomocy prawnej 
będzie mogła być rozwijana.

W pierwszym okresie budowy sytemu, tj. od 1 stycznia 2011 r. Centrum Pomocy 
Prawnej i ośrodki pomocy prawnej utworzą tylko system udzielania informacji prawnej. 

  Równocześnie w jednym województwie zostanie przeprowadzony pilotaż dalszego 
elementu systemu, tj. przyznawania pomocy prawnej. Pilotaż ten ma na celu przede wszystkim 
sprawdzenie działania w warunkach polskich systemu, w którym podmioty udzielające pomocy 
prawnej będą uprawnione i jednocześnie zobowiązane do oceny zasadności wniosków o 
przyznanie podstawowej i rozszerzonej pomocy prawnej, sprawdzenie zapotrzebowania na 
instytucjonalnie przyznawaną pomoc prawną                             w poszczególnych obszarach 
prawa, sprawdzenie konieczności wyłączenia poszczególnych obszarów prawa lub spraw 
niezidentyfikowanych w pierwotnym projekcie ustawy                        z możliwości  ubiegania 
się o przyznanie pomocy prawnej. Pilotaż ma być także instrumentem do takiego ukształtowania 
systemu pomocy prawnej, aby koszty jego działalności mogły być sfinansowane przez budżet 
państwa. Pilotażem objęci będą tylko mieszkańcy określonego przez Ministra Sprawiedliwości 
województwa. O zakończeniu pilotażu i rozszerzaniu systemu na cały obszar kraju, ewentualnie 
o zmianie formy i zadań pilotażu zadecyduje Minister Sprawiedliwości po dokonaniu oceny 
wyników pilotażu                   i ewentualnym zainicjowaniu zmian w projektowanej ustawie lub 
w innych ustawach, jeżeli potrzeba taka będzie wynikać z dokonanej oceny pilotażu. Pilotaż 
będzie  trwać nie krócej niż do końca 2011 roku i nie dłużej niż do końca 2013 roku. W razie 
osiągnięcia celów pilotażu, okres ten  może być skrócony. W okresie trwania pilotażu może być 



uzupełniana liczba ośrodków pomocy prawnej. 
          Przyczyną  stopniowego wprowadzania sytemu instytucjonalnego pomocy prawnej jest 
przede wszystkim konieczność rozpoznania rzeczywistych potrzeb społecznych w zakresie 
dostępu do finansowanej przez państwo nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym 
i w postępowaniu administracyjnym, a także konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu 
działania ośrodków pomocy prawnej. Takie podejście do wprowadzenia systemu pomocy 
prawnej pozwoli jednocześnie na racjonalizację wydatków budżetowych.

OCENA  SKUTKÓW REGULACJI

1. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów, w tym budżet państwa                 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na sfinansowanie nowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na 
finansowanie dostępu do informacji prawnej oraz udzielanie podstawowej i rozszerzonej 
pomocy prawnej ponoszone będą z części 37 budżetu państwa – „Sprawiedliwość”. Jedynie w 
zakresie skutków finansowych związanych z prawem uzyskania przez cudzoziemców pomocy 
tłumacza, w związku z tym, iż uprawnienie to będzie realizowane na dotychczasowych 
zasadach, nie będzie ono finansowane z części budżetu pozostającej w dyspozycji Ministra 
Sprawiedliwości.

Ponieważ projekt ustawy zakłada wprowadzenie finansowania z budżetu państwa 
zupełnie nowych usług polegających na udzielaniu pomocy prawnej w formie porad i opinii 
prawnych (tzw. podstawowa pomoc prawna) nie sposób ocenić dokładnie jakie będzie 
zainteresowanie społeczeństwa uzyskaniem dostępu do tego typu usług. Z powyższych 
powodów w tej części możliwa jest tylko przybliżona ocena finansowych skutków regulacji. 

Rok 2011 (faza wstępna oraz faza pilotażu) – skutki finansowe dla budżetu państwa razem 
23.476 tys. zł

I. Centrum Pomocy Prawnej –  9.718 tys. zł
• 3 etaty kierownicze * 10.000 zł *12 m-cy =  360 tys. zł
• 12 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 720 tys. zł
• wydatki związane z utworzeniem 15 stanowisk pracy * 10.000 zł (meble, sprzęt 
komputerowy, sprzęt biurowy)  = 150 tys. zł
• 15 etatów - centrum informacji telefonicznej (call-center)* 5.000 zł *12 m-cy = 900 tys. zł



• koszty budowy elektronicznych systemów składania wniosków i rejestracji spraw, 
utworzenia portalu informacji prawnej oraz systemu informacji telefonicznej -ok.5.000 tys. zł
• koszty opłat telekomunikacyjnych z tytułu obsługi informacji telefonicznej -ok.2.000 tys. zł
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 288 tys. zł

Przyjmując założenie, zgodnie z którym na jedną osobę przypadać powinno średnio ok. 8 

m2 powierzchni biurowej, przy zatrudnieniu 30 osób (w tym 15 w call-center), na 

potrzeby Centrum Pomocy Prawnej konieczny jest wynajem ok. 240 m2. Przy cenie 

wynajmu w centrum Warszawy na poziomie ok. 24-25 euro (tj. ok. 100 zł) za 1 m2 
miesięcznie (średni czynsz w III kwartale 2009 r. w centralnych lokalizacjach Warszawy), 
oznacza to miesięczne wydatki w wysokości ok. 24 tys. zł. W skali roku natomiast 288 
tys. zł.

• pozostałe wydatki bieżące – ok. 300 tys. zł 
Do oceny potencjalnych wydatków Centrum na zakup usług dostarczania energii              i 
pozostałych mediów, materiałów i wyposażenia, papieru, pomocy dydaktycznych, 
pozostałych usług na rzecz jednostki, opłat i składek, szkoleń itp., przyjęto wielkość 
opartą o wysokość planowanych w tym zakresie wydatków Instytutu Wymiaru 
Sprawiedliwości w Warszawie na rok 2009, będącego podobnie jak planowane Centrum 
Pomocy Prawnej odrębną jednostką budżetową, o zbliżonym poziomie zatrudnienia (35 
osób). We wskazanym Instytucie przedmiotowe pozapłacowe wydatki bieżące w skali 
roku wynoszą ok. 300 tys. zł (po wyłączeniu niektórych kategorii wydatków, które raczej 
nie powinny mieć zastosowania w Centrum Pomocy Prawnej, np. wydatki na remonty, 
podróże służbowe, w tym zagraniczne, usługi zdrowotne, itp.) Analogiczny poziom 
środków został uwzględniony do poniższej oceny skutków finansowych. W celu 
porównania, należy dodatkowo wspomnieć, że analiza pozapłacowych wydatków 
bieżących w dwóch sądach rejonowych o zatrudnieniu ok. 40 osób wykazała,                że 
w ujęciu rocznym wynoszą one ok. 500-550 tys. zł. Uwzględniając proporcjonalnie 
poziom zatrudnienia, poziom wydatków dla jednostki o obsadzie ok. 30 osób (tj. takim jak 
w Centrum Pomocy Prawnej) wynosiłby ok. 380-400 tys. zł. Z uwagi na inną 
charakterystykę zadań sądu oraz odmienne uwarunkowania organizacyjno-techniczne, 
można uznać że zapotrzebowanie sądów na środki w tym zakresie w stosunku do potrzeb 
Centrum Pomocy Prawnej jest wyższe. Przyjęcie zatem kwoty ok.300 tys. zł wydaje się 
być uzasadnione.     

II. Ośrodki Pomocy Prawnej –  11.580 tys. zł         



• 2 etaty kierownicze * 8.000 zł *12 m-cy =   192 tys. zł * 15 ośrodków = 2.880 tys. zł
• 6 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 360 tys. zł * 15 ośrodków = 5.400 tys. zł
• wydatki związane z utworzeniem 8 stanowisk pracy * 10.000 zł (meble, sprzęt komputerowy, 
sprzęt biurowy)  = 80 tys. zł * 15 ośrodków = 1.200 tys. zł
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 50 tys. zł * 12 ośrodków  = 600 tys. zł 

Z informacji uzyskanych z sądów wynika, że w sądach w miastach wojewódzkich,        w 
których funkcjonują odziały CI KRS, jedynie w trzech przypadkach (na 18 miast 
wojewódzkich), tj. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, Sądzie 
Okręgowym w Kielcach oraz Sądzie Okręgowym w Opolu istnieje możliwość 
wyodrębnienia pomieszczenia/pomieszczeń na potrzeby ośrodka pomocy prawnej,            
w którym docelowo będzie zatrudnionych 8 osób. Wobec powyższego, skutki finansowe 
zostały uzupełnione o wydatki związane z najmem powierzchni biurowej. 
Przyjmując założenie, zgodnie z którym na jedną osobę przypadać powinno średnio ok. 8 

m2 powierzchni biurowej, przy zatrudnieniu 8 osób na potrzeby jednego Ośrodka 

Pomocy Prawnej konieczny jest wynajem ok. 70 m2. Z uwagi na brak danych o cenach 
wynajmu powierzchni biurowych w poszczególnych miastach wojewódzkich do 
oszacowania skutków finansowych w tym zakresie przyjęto średnią cenę wynajmu poza 
centrum Warszawy w III kwartale 2009 r., która wynosiła ok. 15 euro (tj. ok. 60 zł) za 1 

m2 miesięcznie. Przy wynajmie 70 m2  oznacza to miesięczne wydatki w wysokości ok. 
4,2 tys. zł. W skali roku natomiast ok. 50 tys. zł na potrzeby jednego ośrodka. Łączne 
wydatki na wynajem powierzchni dla 12 ośrodków wyniosłyby więc ok. 600 tys. zł 
rocznie. 
W ramach powyższych kalkulacji dla roku 2011 przyjęto konieczność najmu powierzchni 
dla 12 ośrodków, zakładając, że w trzech województwach tj. opolskim, kieleckim i 
lubuskim, z uwagi na możliwość zabezpieczenia bazy lokalowej w w/w sądach, nie będą 
ponoszone wydatki w tym zakresie. Na rok 2012, z uwagi na brak na obecnym etapie 
założeń, co do lokalizacji kolejnych ośrodków pomocy prawnej, co uniemożliwia 
weryfikację dostępności bazy lokalowej w sądach, przyjęto natomiast, że dla wszystkich 
nowych ośrodków pomocy prawnej będzie konieczny wynajem powierzchni biurowych. 

• pozostałe wydatki bieżące – ok. 100 tys. zł * 15 ośrodków = 1.500 tys. zł
W przypadku ośrodków pomocy prawnej obok wydatków na wynajem powierzchni, 
podobnie jak w przypadku Centrum Pomocy Prawnej, przyjęto dodatkowo inne wydatki 
bieżące w wysokości ok. 100 tys. zł na jedną jednostkę, mając na uwadze szacowane 
wydatki w tym zakresie dla Centrum Pomocy Prawnej w proporcji zbliżonej do struktury 



planowanego zatrudnienia. 

III.  Ośrodek prowadzący pilotaż systemu – 1.782 tys. zł
• 2 etaty kierownicze * 8.000 zł *12 m-cy =   192 tys. zł 
• 6 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 360 tys. zł 
• wydatki związane z utworzeniem 8 stanowisk pracy * 10.000 zł (meble, sprzęt komputerowy, 

sprzęt biurowy)  = 80 tys. zł 
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 50 tys. zł 
• pozostałe wydatki bieżące – ok. 100 tys. zł 
• koszty porad prawnych oraz wynagrodzeń pełnomocników reprezentujących klientów przed 

organami administracji publicznej: 250 zł (koszt jednostkowy)* 4.000 przypadków 
udzielenia pomocy prawnej = 1.000 tys. zł

IV. Rada Pomocy Prawnej – 396 tys. zł
11 etatów * 36.000 zł (diety, koszty noclegów i podróży w wysokości 3.000 zł miesięcznie) = 
396 tys. zł

Rok 2012 (faza pilotażu i rozbudowy systemu) – dodatkowe skutki finansowe dla budżetu 
państwa razem 20 174 tys. zł
Zgodnie z założeniami w 2011 roku powstanie 16 ośrodków  (po jednym w każdym z               
15 województw oraz jeden dodatkowy ośrodek prowadzący pilotaż systemu udzielania pomocy 
prawnej), natomiast w 2012 roku przewiduje się, iż utworzonych może zostać 7 kolejnych 
ośrodków.  Dla takiej liczby ośrodków oszacowane zostały zatem niniejsze skutki finansowe.

I. Utworzenie i funkcjonowanie kolejnych 7 Ośrodków Pomocy Prawnej –            
5.474 tys. zł         

• 2 etaty kierownicze * 8.000 zł *12 m-cy =   192 tys. zł * 7 ośrodków = 1.344 tys. zł
• 6 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 360 tys. zł * 7 ośrodków = 2.520 tys. zł
• wydatki związane z utworzeniem 8 stanowisk pracy * 10.000 zł (meble, sprzęt komputerowy, 
sprzęt biurowy)  = 80 tys. zł * 7 ośrodków = 560 tys. zł
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 50 tys. zł * 7 ośrodków  = 350 tys. zł 
• pozostałe wydatki bieżące – ok. 100 tys. zł * 7 ośrodków = 700 tys. zł

II. Koszty pomocy prawnej udzielanej przez 23 Ośrodki Pomocy Prawnej oraz 
Centrum Pomocy Prawnej – 14.700 tys. zł
[250 zł (koszt jednostkowy)* 58.800 spraw = 14.700 tys. zł ]



Szacowana liczba przypadków udzielenia pomocy prawnej przyjęta do obliczenia skutków 
finansowych na rok 2012 uwzględnia założenie o przewidywanej liczbie takich spraw w skali 
kraju na poziomie 62.800 spraw rocznie, przy czym liczba ta została pomniejszona o 4.000 
spraw uwzględnionych w roku 2011, których skutki finansowe                  w wysokości 1 000  
tys. zł będą stanowić dla budżetu państwa w roku 2012 tzw. skutki przechodzące.  

Łączna liczba udzielonych pomocy prawnych w skali roku jest prognozowana w oparciu 
o założenie, zgodnie z którym z osób uprawnionych do udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej, rocznie skorzysta z tej możliwości ok. 10 %. Z informacji przekazanych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba osób, które w 2008 r. otrzymywały 
zasiłek stały wynosiła 182 622, natomiast liczba osób, którym w 2008 r. przyznano zasiłek 
okresowy wynosiła 444 683 co daje ogółem liczbę 627 305 osób będących potencjalnymi 
beneficjentami systemu (osób uprawnionych). Nadto z informacji tych wynika, iż w roku 2005 
zasiłek stały i okresowy przyznano ogółem 840 810 osobom. W następnych latach liczba tych 
osób jednak systematycznie malała (2006 r. – 827 173, 2007 r. – 736 904, 2008 r. -627 305).

Zaznaczyć przy tym należy, że jakkolwiek zmienne w poszczególnych latach - koszty 
ponoszone w ramach funkcjonującego obecnie w Polsce systemu przyznawania nieodpłatnej 
pomocy prawnej w sprawach karnych, są względnie stabilne i nie wykazują tendencji do 
nadmiernego wzrostu. Analiza zestawienia wydatków w tym zakresie w latach 2004-2009 
pokazuje, że jedynie w roku 2007 nastąpił ich wyraźny wzrost, przy czym związane to było         
z wejściem w życie od dnia 12 marca 2007 r. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1648) 
wprowadzającej przyspieszony tryb postępowania w ramach sądów 24 godzinnych                         
i związanym z tym wzrostem wydatków na obrońców z urzędu w tych postępowaniach.

cz.15 "Sądy powszechne" wydatki sądów (w zł.)
2004 73 488 445
2005 71 973 952
2006 84 261 913
2007 107 439 700
2008 93 842 492

2009 – dane przybliżone, oszacowane na 
podstawie 11 miesięcy 2009 r. ok. 88 650 154

 



Przechodząc do zagadnień związanych z budową systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
na etapie przedsądowym wymaga podkreślenia, że niezależnie od szczegółowych rozwiązań 
systemowych w obszarze organizacji pomocy prawnej dla obywateli w poszczególnych 
państwach, kwestia oszacowania zapotrzebowania społecznego na informację oraz pomoc 
prawną stanowi jeden z zasadniczych problemów pojawiających się w ramach prac 
podejmowanych w tym zakresie. 

Wnioski płynące z analizy opracowanego w 2009 roku przez Public Interest Law Institute 
(PILI) dokumentu „Making Legal Aid a Reality” wskazują, że w krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej, w których taki system uruchomiono w ostatnich latach, planowanie budżetu na ten 
cel - z uwagi na brak wiarygodnych danych  w zakresie liczby osób, które            w danym 
roku mogą skorzystać z usług oferowanych w ramach systemu pomocy prawnej - bazuje raczej 
na metodzie indeksowania i korekt budżetu dostępnego w latach ubiegłych, aniżeli w oparciu o 
rozbudowane i kosztowne analizy rzeczywistego zapotrzebowania społecznego w tym zakresie. 
Jest to zrozumiałe w szczególności w odniesieniu do systemów pomocy prawnej 
funkcjonujących od niedawna, w ramach których nie udało się jeszcze zgromadzić żadnych 
danych i informacji pozwalających na podejmowanie wiarygodnych prób prognozowania liczby 
osób korzystających z systemu w kolejnych latach. 

W przypadku natomiast systemu jeszcze nie uruchomionego, budowanego od podstaw 
takie oszacowanie w zasadzie nie jest w ogóle możliwe. 

Pamiętać przy tym należy, że nawet w kolejnych latach funkcjonowania systemu 
prognozowanie na podstawie danych historycznych może okazać się zawodne. Potrzeba 
uzyskania informacji i pomocy prawnej nie jest bowiem potrzebą permanentną, lecz wynikającą 
z sytuacji prawnej poszczególnych osób w danym momencie. To, że w jednym roku z systemu 
skorzysta 10 % uprawnionych osób nie wyklucza sytuacji, że w roku kolejnym 
zapotrzebowanie takie zgłosi 30 % lub 50 % uprawnionych osób. 

Oczywistym jest, że metoda planowania oparta o limit wydatków (podlegający 
ewentualnie corocznym korektom) nie jest idealna z punktu widzenia efektywności planowania 
budżetu państwa i niesie ze sobą istotne ograniczenia. Najlepszym tego potwierdzeniem jest 
sytuacja, która miała miejsce w Słowenii w 2004 roku, gdzie cały budżet przeznaczony na 
system pomocy prawnej został wyczerpany w pierwszej połowie roku.

Wnioski płynące z powyższych informacji wskazują z jednej strony na istotne ryzyko 
związane z próbą oparcia zasad finansowania systemu pomocy prawnej dla osób fizycznych  o 
metodę limitu wydatków na dany rok. W warunkach potencjalnej wysokiej zmienności  



zapotrzebowania na pomoc prawną w poszczególnych latach system taki wydaje się być 
zupełnie nieefektywny. 

Z drugiej natomiast strony istnieje bariera niskiej wiarygodności prognoz co do liczby 
osób, które skorzystają z systemu w danym roku, co uniemożliwia planowanie budżetu                
w oparciu o coroczne projekcje liczby takich osób. Wyniki ewentualnych badań w zakresie 
potencjalnej liczby osób zainteresowanych mogą się bowiem cechować istotną zmiennością  w 
zależności od poszczególnych badań. Podkreślić należy, iż zachowują one bowiem aktualność 
wyłącznie w chwili badania, w danej sytuacji materialno-prawnej osób ankietowanych. W 
kolejnym natomiast okresie wyrażający uprzednio wolę skorzystania               z porad prawnych 
obywatele, takiej porady mogą już nie potrzebować. 

Obydwa z powyższych rozwiązań posiadają więc istotne ograniczenia i wady, przy czym 
system oparty o sztywny roczny limit wydatków, który może prowadzić do sytuacji, że w 
danym roku z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać wyłącznie część 
uprawnionych osób, należy uznać za niedopuszczalny, z uwagi na konstytucyjną zasadę 
równości wobec prawa. 

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia efektywnej realizacji postulatu określonego 
w normach europejskich o zapewnieniu dostępności informacji i pomocy prawnej dla obywateli 
bez względu na ich status majątkowy byłby system finansowania umożliwiający udzielenie 
takiej pomocy wszystkim osobom, które jej potrzebują, a ich sytuacja finansowa nie pozwala na 
zakup takiej usługi na zasadach rynkowych. 

Mając jednak na uwadze uwarunkowania budżetowe i występujące w tym obszarze 
ograniczenia, jednorazowe wdrożenie takiego systemu, o ile w ogóle możliwe, wydaje się być 
w chwili obecnej bardzo trudne. W tych warunkach optymalnym rozwiązaniem jest budowa 
systemu kompromisowego, biorącego pod uwagę z jednej strony możliwości budżetu państwa, 
z drugiej natomiast nie dopuszczającego do wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej, tj. 
łamania zasad konstytucyjnych.

Należy zatem przyjąć rozwiązanie, zgodnie z którym poziom skutków finansowych 
wdrożenia systemu określony zostaje raczej na poziomie uregulowania katalogu podmiotów 
uprawnionych do korzystania z systemu, aniżeli w drodze narzucania sztywnych limitów 
wydatków na dany rok. Oznacza to w praktyce hybrydowy system finansowania, tj. 
budżetowanie w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na porady prawne  w danym roku, z 
jednoczesnym gwarantowanym mechanizmem uzupełnienia środków z budżetu państwa,          
o ile zapotrzebowanie to okaże się wyższe niż przewidywane (co jak zostało wskazane powyżej, 
z uwagi na charakter prognozowanej materii, jest mało prawdopodobne). 

W założeniach do projektu ustawy regulującej funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Polsce krąg obywateli, którzy potencjalnie będą mogli skorzystać z pomocy prawnej 
został znacznie zawężony, w stosunku do pierwotnych założeń. 

Tego rodzaju ograniczenie zostało wprowadzone z myślą o zabezpieczeniu budżetu 
państwa przed nadmiernymi wydatkami na nieodpłatną pomoc prawną.



Mając na uwadze wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w grudniu 2008 r. przez 
TNS OBOP, odsetek Polaków którzy skorzystali z usług prawnika w okresie pięciu lat 
poprzedzających badanie,  wyniósł 14 %.

Jakkolwiek prognozowanie liczby osób, które w warunkach umożliwienia im bezpłatnego 
skorzystania z pomocy prawnej, zdecydują się z tej pomocy skorzystać                    - w 
szczególności w warunkach polskich, gdzie dotychczas taki system nie funkcjonował - jest 
obarczone wysokim ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania, przyjęcie podobnego do 
powyższego wskaźnika wydaje się być rozwiązaniem uzasadnionym. 

Łączna liczba udzielonych pomocy prawnych w skali roku prognozowana jest zatem         
w oparciu o założenie, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej, rocznie skorzysta z tej możliwości ok. 10 %, co oznacza ok. 62,8 tys. tego 
rodzaju spraw. Taką liczbę spraw przyjęto do oceny skutków regulacji                   w zakresie 
kosztów pomocy prawnych, przy czym rzeczywista liczba takich spraw może oczywiście różnić 
się od zakładanej.

Jeszcze bardziej utrudnione jest oszacowanie potencjalnej liczby informacji prawnych 
udzielonych w ramach systemu. Założenia nie przewidują bowiem w tym przypadku 
ograniczeń, co oznacza, że z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy obywatele.

W tym przypadku niecelowe jest zatem szacowanie skutków finansowych w oparciu           
o katalog podmiotów uprawnionych. W odniesieniu do udzielania  informacji prawnej możliwa 
jest jedynie analiza fizycznej „wydolności” zaprojektowanego systemu pomocy prawnej, 
wynikająca z przyjętej struktury organizacyjno-kadrowej.

Z uwagi na brak danych, do analizy w tym zakresie mogą służyć jedynie informacje 
dostępne w ramach funkcjonowania analogicznych systemów pomocy prawnej w innych 
krajach. Na potrzeby niniejszego opracowania niezbędne założenia i normy przyjęto na 
podstawie doświadczeń holenderskich, opisanych w opracowaniu  „Reforming Primary Legal 
Aid in the Netherlands”– przy czym należy mieć na uwadze różnice systemowe, które mogą 
wpływać na przedmiotowe normy.

Podobnie jak w założeniach polskiego systemu pomocy prawnej, system holenderski jest 
obecnie oparty na wyodrębnionej strukturze organizacyjnej obejmującej „punkty obsługi 
prawnej” (Legal Services Center), analogiczne do planowanych w Polsce Ośrodków Pomocy 
Prawnej. Pomimo występujących różnic, zbliżony zakres usług oferowanych przez obydwie 
instytucje, pozwala na wykorzystanie na obecnym etapie doświadczeń holenderskich płynących 
z funkcjonowania systemu, jako podstawy do oceny potencjalnej wydolności systemu 
przewidywanego w Polsce. Oszacowane na tej podstawie wielkości powinny następnie 
zostać zweryfikowane po uzyskaniu informacji w ramach pilotażu systemu.

Z  danych holenderskich w zakresie liczby informacji prawnych oraz pomocy prawnych 
udzielanych w skali roku (przed reformą systemu) wynika że:
1. Centra Pomocy Prawnej udzielały rocznie:

- ok. 440 tys. bezpłatnych informacji prawnych, 



- ok. 220 tys. bezpłatnych trzydziestominutowych konsultacji (informacja prawna)
oraz
- ok. 34 tys. trzygodzinnych konsultacji (odpowiednik podstawowej pomocy prawnej)

2. Liczba pomocy prawnych udzielanych przez prawników, do których Centra Pomocy Prawnej 
kierowały klientów wynosiła ok. 344 tys. rocznie.

Łącznie zatem w ramach systemu udzielano w skali roku ok. 660 tys. informacji 
prawnych oraz ok. 378 tys. pomocy prawnych.

Mając na uwadze ówczesną liczbę ludności Holandii, tj. ok. 16 mln obywateli, oraz fakt, 
że do korzystania z systemu pomocy prawnej uprawnionych w badanym okresie było ok. 45 % 
społeczeństwa, oznacza to, że odsetek osób uprawnionych, które korzystały z informacji 
prawnej wynosił ok. 9 % natomiast odsetek osób, które korzystały z pomocy prawnej ok.  5 
%. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na znacznie wyższy poziom świadomości prawnej 
społeczeństwa holenderskiego, jak również ugruntowaną wiedzę o możliwościach uzyskania 
informacji i pomocy prawnej. W tej sytuacji przyjęte w założeniach szacunki na poziomie 10% 
uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej wydają się prawdopodobne.

Z doświadczeń holenderskich wynika  nadto, że: 
• 63 % usług świadczonych w ramach udzielania informacji prawnej jest realizowanych 

telefonicznie, 36 % w ramach bezpośredniego kontaktu  z doradcą            w punkcie 
obsługi prawnej (z czego 25 % dotyczy informacji podanych przy „helpdesku”, a 11 % 
dotyczy bardziej obszernych konsultacji w ramach rozmów                 z konsultantami 
„przy drzwiach zamkniętych”) oraz 1 % za pośrednictwem maili,

• w ramach informacji telefonicznej 94 % osób uzyskało bezpośrednią satysfakcjonującą 
odpowiedź/informację o zgłaszanym problemie lub otrzymało skierowanie do 
właściwego prawnika w celu uzyskania pełnej porady prawnej,                 a pozostałe 6 
% zostało umówione na bezpośrednie konsultacje w punkcie obsługi prawnej,

• średni czas trwania rozmowy telefonicznej - ok. 8 minut,
• średni czas udzielania informacji przy „helpdesku” - 11 minut, 
• czas konsultacji „przy drzwiach zamkniętych” – od 10 min do 1 godziny, w zależności 

od rodzaju sprawy.
Na podstawie powyższych informacji oraz biorąc pod uwagę fakt, że gęstość punktów 

obsługi prawnej w Holandii w stosunku do obszaru kraju jest znacznie wyższa niż planowana 
na obecnym etapie w Polsce, należy przyjmować, że z uwagi na znaczne odległości konieczne 
do pokonania przez obywateli, udział informacji prawnych udzielanych drogą telefoniczną w 
warunkach polskich powinien być nie niższy niż w systemie holenderskim.          W tym 
zakresie można by zatem przyjąć, że co najmniej 65 % informacji udzielanych będzie tą drogą, a 
pozostałe 35 % obejmować będzie informacje udzielane bezpośrednio                        w 



siedzibach ośrodków pomocy prawnej (założenia do polskiego systemu nie przewidują 
udzielania informacji drogą mailową).

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w Polsce planowane jest uruchomienie ogólnopolskiej 
linii telefonicznej oraz odrębnego call-center w ramach Centrum Pomocy Prawnej, które będzie 
udzielać informacji prawnych wyłącznie drogą telefoniczną, należy zakładać, że odciąży to w 
pewnym stopniu regionalne ośrodki pomocy prawnej. Proporcja informacji prawnych 
udzielanych telefonicznie przez ośrodki pomocy prawnej może być zatem niższa od wskazanej 
powyżej. W dalszej analizie (wariant I) przyjęto wobec tego założenie, że przedmiotowe ośrodki 
będą w 50 % przypadków udzielać informacji telefonicznych, dla których średni czas rozmowy 
wynosić będzie ok. 10 minut, pozostałe 50 % obejmować natomiast będzie informacje udzielane 
bezpośrednio w siedzibach ośrodków. Mając na uwadze z jednej strony znaczną rozpiętość 
czasową wynikającą z doświadczeń holenderskich (10 min. – 1 godz.) z drugiej natomiast 
wyraźną dominację w tych przypadkach krótkich,            ok. dziesięciominutowych informacji 
udzielanych przy hepldesku, średnio na jedną konsultację w ośrodku pomocy prawnej przyjęto 
20 minut.

W drugim, uproszczonym wariancie przyjęto średni czas na jedną informację prawną 
udzielaną przez ośrodek na poziomie 30 minut niezależnie od formy jej udzielenia (poza 
informacjami udzielanymi wyłącznie w drodze telefonicznej przez call-center), przy czym 
średnia ta poza czasem trwania udzielania informacji, uwzględnia również inne czynności 
wykonywane przez pracowników ośrodka z zakresu rozpoznawania wniosków o udzielenie 
podstawowej oraz rozszerzonej pomocy prawnej, prowadzenia list podmiotów świadczących 
pomoc prawną w ramach systemu oraz współpracy z samorządami zawodów prawniczych.

WARIANT I

1. Ośrodki Pomocy Prawnej
Założenie: z 8 osób zatrudnionych w każdym ośrodku zadania związane bezpośrednio            z 
udzielaniem informacji prawnych będzie wykonywało 6 osób (z wyłączeniem kierownika oraz 
osoby zajmującej się obsługą finansowo-rachunkową). 
30 % czasu pracy zajmować będą czynności wykonywane przez pracowników ośrodka                  
z zakresu rozpoznawania wniosków o udzielenie podstawowej oraz rozszerzonej pomocy 
prawnej, prowadzeniem list podmiotów świadczących pomoc prawną w ramach systemu oraz 
współpracą z samorządami zawodów prawniczych, itd., natomiast pozostałe 70 % to czas 
udzielania informacji prawnych. Połowę przedmiotowych informacji będą stanowić informacje 
udzielane drogą telefoniczną (średnio 10 minut na jedną rozmowę), drugą połowę - informacje 
udzielane w ośrodku w ramach bezpośrednich rozmów z klientami (średnio 20 minut na jedną 
rozmowę).



6 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 11.340 roboczogodzin/rocznie * 23 ośrodki = 260.820 
roboczogodzin rocznie w skali kraju

z tego:
- 78.246 roboczogodzin (30 %) – czynności niezwiązane bezpośrednio z udzielaniem 
informacji prawnych
- 182.574 roboczogodzin (70 %) – udzielanie informacji prawnych

91.287 roboczogodzin (50 % z 182.574) * 6 = 547.722 dziesięciominutowych (średnio) 
informacji telefonicznych rocznie
91.287 roboczogodzin (50 % z 182.574) * 3 = 273.861 dwudziestominutowych (średnio) 
informacji rocznie udzielanych w siedzibach ośrodków. 

2. Centrum Pomocy Prawnej

a) Call Center – 15 osób
15 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 28.350 roboczogodzin/rocznie
28.350 godzin * 6 = 170.100  dziesięciominutowych informacji telefonicznych rocznie

b) Pozostali pracownicy Centrum (3 stanowiska kierownicze oraz 12 pracowników)
Założenie: pozostali pracownicy Centrum (poza call-center) będą udzielać informacji wyłącznie 
osobiście, z uwagi na fakt, że rozmowy telefoniczne będą realizowane przez call-center

12 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 22.680 roboczogodzin/rocznie
z tego:
- 6.804 roboczogodzin (30 %) – czynności niezwiązane bezpośrednio z udzielaniem 
informacji prawnych
- 15.876 roboczogodzin (70 %) – udzielanie informacji prawnych

15.876 roboczogodzin * 3 = 47.628 dwudziestominutowych (średnio) informacji 
prawnych w skali roku. 

WARIANT I RAZEM:
- 321.489 dwudziestominutowych (średnio) informacji prawnych rocznie realizowanych 
przez ośrodki pomocy prawnej oraz Centrum Pomocy Prawnej
oraz
- 717.822  dziesięciominutowych (średnio) informacji telefonicznych rocznie udzielanych 
przez ośrodki pomocy prawnej oraz Centrum Pomocy Prawnej (call-center)

Łącznie 1.039.311 informacji prawnych w skali roku. 



WARIANT II – uproszczony
Założenie: średni czas na jedną konsultację – 30 minut (niezależnie telefoniczną czy 
osobistą), przy czym średnia ta poza czasem trwania udzielania informacji, uwzględnia również 
inne czynności wykonywane przez pracowników ośrodka z zakresu rozpoznawania wniosków 
o udzielenie podstawowej oraz rozszerzonej pomocy prawnej, prowadzenia list podmiotów 
świadczących pomoc prawną w ramach systemu oraz współpracy z samorządami zawodów 
prawniczych.

1. Ośrodki Pomocy Prawnej
Założenie: z 8 osób zatrudnionych w każdym ośrodku zadania związane bezpośrednio                   
z udzielaniem informacji prawnych będzie wykonywało 6 osób (z wyłączeniem kierownika oraz 
osoby zajmującej się obsługą finansowo-rachunkową).

6 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 11.340 roboczogodzin/rocznie
11.340 roboczogodzin * 2 = 22.680 informacji * 23 ośrodki = 521.640 półgodzinnych 
(średnio) informacji prawnych w skali roku. 

2. Centrum Pomocy Prawnej
a) Call Center – 15 osób

15 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 28.350 roboczogodzin/rocznie
28.350 godzin * 6 = 170.100  dziesięciominutowych informacji telefonicznych rocznie

b) Pozostali pracownicy Centrum (3 stanowiska kierownicze oraz 12 pracowników)
Założenie: pozostali pracownicy Centrum będą udzielać informacji wyłącznie osobiście,              
z uwagi na fakt, że rozmowy telefoniczne będą realizowane przez call-center

12 osób * 7,5 godz. * 21 dni * 12 m-cy = 22.680 roboczogodzin/rocznie
22.680 roboczogodzin * 2 = 45.360 półgodzinnych (średnio) informacji prawnych w skali 
roku. 

WARIANT II RAZEM:
- 567.000 półgodzinnych (średnio) informacji prawnych rocznie realizowanych przez 
ośrodki pomocy prawnej (telefonicznie i bezpośrednio) oraz Centrum Pomocy Prawnej
oraz
- 170.100  dziesięciominutowych informacji telefonicznych rocznie udzielanych przez call-
center



Łącznie – 737.100 informacji prawnych w ciągu roku. 

Rok 2013 (funkcjonowanie systemu) – wydatki związane z funkcjonowaniem systemu razem 
36.660 tys. zł. W tym okresie zostanie przeprowadzona ostateczna ewaluacja działania systemu, 
umożliwiająca podjęcie decyzji o sposobie jego dalszego funkcjonowania                          i 
ewentualnych zmianach w systemie pomocy prawnej.

W roku 2013 nie będzie dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa,          z 
uwagi na fakt, że wszelkie działania związane z pilotażem, tworzeniem i uruchomieniem 
systemu nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla osób fizycznych zostaną 
przeprowadzone w latach 2011-2012. Rok 2013 będzie natomiast pierwszym rokiem 
funkcjonowania zbudowanego w poprzednich latach systemu. Roczne wydatki z budżetu 
państwa związane z funkcjonowaniem systemu, przy zachowaniu warunków roku 2011           i 
2012, będą  kształtować się następująco:

I. Centrum Pomocy Prawnej –  4.568 tys. zł
• 3 etaty kierownicze * 10.000 zł *12 m-cy =      360 tys. zł
• 12 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 720 tys. zł
• 15 etatów - centrum informacji telefonicznej (call-center)* 5.000 zł *12 m-cy = 900 tys. zł
• koszty opłat telekomunikacyjnych z tytułu obsługi informacji telefonicznej -ok.2.000 tys. zł
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 288 tys. zł
• pozostałe wydatki bieżące – ok. 300 tys. zł 

II. Ośrodki Pomocy Prawnej –  15.996 tys. zł         
• 2 etaty kierownicze * 8.000 zł *12 m-cy =   192 tys. zł * 23 ośrodki = 4.416 tys. zł
• 6 etatów pracowników * 5.000 zł *12 m-cy = 360 tys. zł * 23 ośrodki = 8.280 tys. zł
• koszt wynajmu powierzchni biurowej – ok. 50 tys. zł * 20 ośrodków = 1.000 tys. zł 
• pozostałe wydatki bieżące – ok. 100 tys. zł * 23 ośrodków = 2.300 tys. zł

III. Koszty pomocy prawnej udzielanej przez 23 Ośrodki Pomocy Prawnej oraz 
Centrum Pomocy Prawnej – 15.700 tys. zł

         [250 zł (koszt jednostkowy)* 62.800 spraw = 15.700 tys. zł ]

IV. Rada Pomocy Prawnej – 396 tys. zł



11 etatów * 36.000 zł (diety, koszty noclegów i podróży w wysokości 3.000 zł miesięcznie) = 
396 tys. zł.

Jednocześnie przekroczenie w połowie drugiego roku pilotażu (tj. w połowie 2012 r.) 
60% wydatków zaplanowanych na cały rok, skutkować będzie wprowadzeniem w kolejnym 
roku, tj. w 2013 r., mechanizmów zapobiegających nadmiernemu wzrostowi wydatków. 
Wprowadzenie tego typu mechanizmów mogłoby polegać na ograniczeniu liczby pomocy 
prawnej przysługującej osobom uprawnionym, z dwóch do jednej w ciągu roku, ze wszystkich 
kategorii spraw bądź też z wybranych. 

2. Konsultacje.
Projektowane założenia, zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały NR 49 Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów  (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), 
zostały poddane konsultacjom społecznym. W tym trybie projekt założeń został zaopiniowany 
przez: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową 
Izbę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Fundację Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych, Fundację Academia Iuris, Fundację Centrum Praw Kobiet, Fundację im. Stefana 
Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych. Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej oraz Związek Biur Porad Obywatelskich. 

Nadto projekt założeń został udostępniony do konsultacji społecznych poprzez 
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

3. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy.
Projektowana ustawa będzie pozytywnie oddziaływać na rynek pracy. Utworzenie 

Centrum Pomocy Prawnej oraz ośrodków pomocy prawnej jako punktów podstawowej 
informacji prawnej wiązać się bowiem będzie z koniecznością zatrudnienia dodatkowych 
pracowników.

Ponadto zapewnienie dostępu do usług prawniczych w systemie podstawowej pomocy 
prawnej opłacanej przez państwo zwiększy popyt na tego typu usługi, co wpływie pozytywnie 
na rynek pracy, w szczególności małych kancelarii prawnych.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowana regulacja w skali kraju nie będzie miała znaczącego wpływu na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.



5. Wpływ akty normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.


