
 

 

       Projekt 

 

Założenia do projektu ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

dla osób fizycznych 
 

I. Założenia ogólne 

 

Projekt ustawy określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz udzielania osobom 

fizycznym nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Projekt nie ma zastosowania 

do osób prawnych oraz do jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 

które mogą mieć przymiot strony w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.  

Projekt dotyczy zarówno pomocy prawnej, która będzie mogła być udzielana zanim 

sprawa będzie rozpoznawana przez sąd lub organ administracji, a nawet niezależnie od tego, 

czy sprawa znajdzie się w sądzie lub przed organem administracji (dalej w skrócie: pomoc 

prawna na etapie przedsądowym), jak i pomocy prawnej  w postaci zapewnienia reprezentacji 

osób fizycznych przez profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu przed sądem lub 

organem administracji państwowej lub samorządowej.   

Podstawową przyczyną przystąpienia do opracowania projektu ustawy jest 

konieczność stworzenia nowego systemu instytucjonalnego, który zapewni realizację prawa 

dostępu niezamożnych obywateli do usług prawniczych na etapie przedsądowym. Aktualnie 

w systemie prawa nie ma żadnych procedur ani instytucji, które umożliwiają dostęp osobom 

fizycznym o niskim statusie materialnym do finansowanej przez państwo nieodpłatnej 

pomocy prawnej na etapie przedsądowym. 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 dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez Skarb Państwa             

w ramach jednolitej koncepcji instytucjonalnej. 

W ramach systemu przyznawana będzie także nieodpłatna pomoc prawna w postaci 

zapewnienia reprezentacji osób fizycznych przez profesjonalnych pełnomocników  

w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej lub samorządowej. 

Obecnie przyznawanie nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami 

powszechnymi lub administracyjnymi załatwiane jest wyłącznie w tychże sądach. Zmiana          



 

 

co do zakresu pomocy prawnej dla osób niezamożnych finansowanej ze środków 

publicznych, polegającej na zapewnieniu  reprezentacji przez pełnomocnika - w stosunku do 

obecnego stanu prawnego - polega na możliwości przyznania pomocy prawnej w postaci 

reprezentacji przed organami administracji publicznej.  

Projekt zakłada, że przyznanie pomocy prawnej na etapie przedsądowym może być 

połączone z przyznaniem pomocy w postaci zapewnienia reprezentacji przez pełnomocnika 

przed sądem powszechnym lub administracyjnym lub przed organem administracji. 

Przyznanie pomocy może być również ograniczone tylko do pomocy na etapie przedsądowym 

albo do zapewnienia reprezentacji. Potrzeba przyznania bezpłatnej  pomocy prawnej będzie 

co do zasady weryfikowana przez powiatowe centrum pomocy rodzinie –  niezależnie od tego 

czy taki wniosek zostanie zgłoszony bezpośrednio do centrum przez osobę ubiegająca się             

o udzielenie pomocy, czy też zostanie zgłoszony przez profesjonalnego prawnika na skutek 

udzielenia beneficjentowi podstawowej pomocy prawnej lub na skutek zgłoszenia się 

beneficjenta do prawnika z pominięciem powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zakłada się, 

że w tych dwu ostatnich przypadkach podmiot udzielający podstawowej pomocy prawnej 

wstępnie zweryfikuje potrzebę udzielenia dalszej pomocy prawnej. Nie rezygnuje się  

z dotychczasowego systemu przyznawania  pomocy prawnej na etapie sądowym, z tym, że 

pomoc ta będzie przyznawana w pierwszym etapie przede wszystkim przez referendarzy 

sądowych, a jedynie wyjątkowo przez sędziów.  Zakresy działania obydwu systemów                  

w praktyce nie powinny zachodzić na siebie, ponieważ co do zasady, dopiero jeżeli sprawa 

zostanie wszczęta przed sądem wniosek o przyznanie pomocy prawnej zostanie rozpoznany 

przez referendarza sądowego lub sędziego. 

Organizacja pozasądowego przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji 

prawnej oparta zostanie na strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie, a w miastach 

na prawach powiatu – miejskich ośrodkach pomocy społecznej. Pomoc prawna świadczona 

będzie  przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz inne podmioty, 

które są uprawnione do świadczenia usług prawniczych na podstawie odrębnych przepisów,           

a także przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem pomocy prawnej.   

 

II. Definicje nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

 

Przez nieodpłatną pomoc prawną 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 (tzw. podstawowa pomoc prawna) oraz zapewnienie 

reprezentacji osób fizycznych przed sądami oraz 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 pomocy prawnej. Powiatowe centra pomocy rodzinie będą 

funkcjonowały w systemie jako punkty podstawowej informacji prawnej. Oznacza to 

konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz zapewnienia dostępu do broszur, 

ulotek i innych materiałów dotyczących podstawowych praw i obowiązków obywateli  

w postępowaniu przed sądami i urzędami oraz struktury, właściwości i kompetencji sądów  

i urzędów. 

 

III. Kryteria udzielania pomocy prawnej i informacji prawnej (beneficjenci 

systemu) 

 

Udzielanie informacji prawnej nie będzie limitowane za pomocą jakiegokolwiek 

kryterium, a zatem dostęp do takiej informacji przysługiwać będzie wszystkim osobom 

fizycznym. 

Przyznawanie pomocy prawnej uzależnione będzie od kryterium dochodowego  

i majątkowego. Podstawowa pomoc prawna przyznawana będzie osobie, która uzyskuje 

dochód mniejszy od określonego w projektowanej ustawie w powiązaniu z dochodem 

przyjętym 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, z późn. zm.) i nie ma majątku pozwalającego na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej. Rozszerzona pomoc prawna przyznawana będzie osobie, która 

uzyskuje określoną w ustawie część dochodu uprawniającego do podstawowej pomocy 

prawnej i nie ma majątku pozwalającego na pokrycie kosztów pomocy prawnej. 

 

W kilku przypadkach nieodpłatna pomoc prawna nie będzie udzielana, w tym gdy:  



 

 

1) roszczenie lub obrona praw są oczywiście bezzasadne – z wyłączeniem spraw 

karnych; 

2)  okoliczności sprawy przytoczone przez wnioskodawcę wskazują na oczywistą 

bezzasadność podstawy wniosku w postępowaniu administracyjnym;  

3) wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy prawnej oparty na tych samych 

okolicznościach, które były podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania lub 

cofnięciu pomocy prawnej. 

 

Zakłada się, że ustawą zostaną objęci obywatele polscy, a także wszystkie osoby, 

które na podstawie odrębnych przepisów krajowych lub zobowiązań międzynarodowych 

powinni być traktowani 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 Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 

2) cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, azyl lub 

zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.                 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.); 

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 lub zezwolenie na osiedlenie się w rozumieniu ustawy,             

o której mowa w pkt 2; 

5) cudzoziemców, którym przyznanie pomocy prawnej zapewniono na zasadach 

przewidzianych w wiążących Rzeczypospolitą Polskę dwustronnych umowach 

międzynarodowych. 

Pomoc prawna będzie przysługiwać także repatriantom i osobom legitymującym się Kartą 

Polaka. 

 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.  

 

 

IV. Organizacja systemu i pilotaż jako forma ewaluacji systemu. 

 

Zadania przyznawania pomocy prawnej i udzielania informacji prawnej, jako zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywać będą powiaty za pomocą swoich 

jednostek organizacyjnych - powiatowych centrów pomocy rodzinie, zaś w miastach na 

prawach powiatów – ośrodków pomocy społecznej. Organizacja instytucjonalna systemu 

opierać się ma zatem w założeniu na strukturze tych jednostek samorządowych. Taka 

koncepcja instytucjonalna zapewnić ma maksymalnie bliski dostęp beneficjentów systemu do 

jednostek organizacyjnych, w których będą składane i załatwiane wnioski o przyznanie                  

i udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W tych też jednostkach udzielane będą informacje 

prawne. Do kompetencji starosty lub z jego upoważnienia kierownika centrum pomocy 

rodzinie, należeć będzie wydawanie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania lub cofnięcia 

przyznanej nieodpłatnej pomocy prawnej, wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania 

wynagrodzenia oraz zwrotu udokumentowanych wydatków dla osoby, która udzieliła pomocy 

prawnej beneficjentowi, współpraca z samorządami zawodów prawniczych i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz dostępu obywateli do informacji i pomocy prawnej oraz 

organizowanie udzielania informacji prawnej w powiatowym centrum pomocy rodzinie.  

Przewiduje się, że instytucjonalne zapewnie obywatelom dostępu do nieodpłatnej 

pomocy prawnej finansowanej będzie wprowadzane stopniowo. W pierwszym etapie planuje 

się wyznaczenie  po jednym powiatowym centrum pomocy rodzinie w każdym 

województwie, które będą tworzyć sieć punktów pomocy prawnej. Powyższe ma na celu 

zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do punktów pomocy prawnej od początku 

funkcjonowania systemu. Następnie w kolejnych latach na podstawie oceny działania 

systemu i stopnia zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 

sieć punktów pomocy prawnej będzie rozwijana.  

Koncepcja stopniowego wprowadzania sytemu instytucjonalnego pomocy prawnej 

spowodowana jest po pierwsze ograniczeniami budżetowymi, po drugie koniecznością 

rozpoznania rzeczywistych potrzeb społecznych w zakresie dostępu do finansowanej przez 

państwo nieodpłatnej płatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, po trzecie 



 

 

koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu jakościowego działania punktów 

pomocy prawnej, po czwarte koniecznością ewaluacji systemu i jego rozbudowy zgodnie             

z wynikami tej ewaluacji.   

Przewiduje się, że w jednym wybranym województwie zostanie przeprowadzony 

pilotaż rozwiązania, w którym tylko podmioty świadczące pomoc prawną przed sądem  

(np. adwokat, radca prawny)  będą uprawnione i jednocześnie zobowiązane do oceny 

zasadności wniosków o przyznanie rozszerzonej pomocy prawnej. Taka ocena 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 do powiatowego centrum pomocy 

rodzinie razem z wnioskiem o przyznanie rozszerzonej pomocy prawnej. Osoba, co do której 

wniosku adwokat lub radca prawny sporządził negatywną opinię będzie mogła zrezygnować     

z przesłania wniosku do powiatowego centrum pomocy rodzinie i zwrócić się do jeszcze 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Przewiduje się utworzenie elektronicznego systemu 

składania wniosków o przyznanie pomocy prawnej oraz elektronicznego systemu rejestracji 

spraw, w których adwokaci lub radcowie negatywnie zaopiniowali wnioski o sfinansowanie 

rozszerzonej pomocy prawnej. 

Na obszarze objętym pilotażem będzie nadal działał system przyznawania pomocy 

prawnej przez sądy, co wystarczająco zabezpiecza prawa osób, którym adwokat lub radca 

prawny negatywnie zaopiniował wystąpienie o przyznanie nieodpłatnej rozszerzonej pomocy 

prawnej, a które mimo tego zdecydowały się na złożenie pozwu lub wniosku do sądu. 

 

            V. Rada Pomocy Prawnej  

 

Przewiduje się utworzenie Rady Pomocy Prawnej działającej jako organ przy 

Ministrze Sprawiedliwości 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 uzasadnić 

konieczności tworzenia kolejnych punktów pomocy prawnej. 

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.  

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. 

 

VI. Tryb przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Postępowanie o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej wszczynane będzie na 

wniosek osoby zainteresowanej, składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Opracowane zostaną 

urzędowe formularze wniosków. We wniosku należy podać: szczegółowe dane osobowe, 

zakres wnioskowanej pomocy oraz dokładne dane o sytuacji majątkowej i dochodach. 

Wnioskodawca będzie obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych 

we wniosku oraz o zapoznaniu się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za złożenia 

fałszywego oświadczenia. Do wniosku należało będzie załączyć zaświadczenie o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenie 

takie zobowiązany będzie wydać wnioskodawcy urząd skarbowy. 

Przyznanie podstawowej pomocy prawnej dokonane będzie w formie pisemnego 

potwierdzenia wydanego przez powiatowe centrum pomocy rodzinie. Odmowa przyznania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz cofnięcie pomocy już przyznanej nastąpić ma w formie 

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 projekt ustawy przewiduje, że starosta 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.  

Decyzje wydawać będzie starosta lub w jego imieniu kierownik powiatowego centrum 

pomocy rodzinie. 

Termin na rozpoznanie wniosku o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi: 

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. 

Przewidziana zostanie możliwość udostępnienia przez organy rozpoznające wnioski 

systemów teleinformatycznych do przyjmowania wniosków. Systemy te będą mogły służyć 

także do wymiany informacji między powiatowymi centrami pomocy rodzinie.  

Rozpoznanie skargi przez wojewódzki sąd administracyjny nastąpić ma w trybie 

postępowania uproszczonego. Termin na załatwienie skargi wynosi: 30 dni – w przypadku 

skargi na odmowę przyznania podstawowej pomocy prawnej oraz 14 dni – w przypadku 

odmowy przyznania rozszerzonej 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 stronom będą udzielane dokładne  pisemne pouczenia o przesłankach           

i trybie udzielania pomocy prawnej raz o tym, że złożenie wniosku o przyznanie pomocy 

prawnej nie wstrzymuje biegu postępowania. 

 

VII. Podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną 

 

Pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów, radców prawnych, doradców 

podatkowych 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.  



 

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie prowadzić będą listy podmiotów świadczących 

pomoc prawną w ramach systemu. Wpisy na listy dokonywane będą na podstawie zestawień 

tych podmiotów przekazanych do powiatowych centrów pomocy rodzinie przez organy 

samorządowe organizacji zawodów prawniczych. 

Obowiązek sporządzenia listy podmiotów świadczących pomoc prawną spoczywał 

będzie na odpowiednich organach samorządów zawodowych, natomiast wpis na te listy 

adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i innych osób uprawnionych do 

świadczenia pomocy prawnej, dokonywany będzie na wniosek tych osób.  

Listy podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną będą dostępne                        

w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz na stronach internetowych Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 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, doradcy podatkowego lub innej w/w osoby lub nazwę kancelarii lub spółki, adres 

kancelarii albo siedziby oraz telefon kontaktowy, a także określenie rodzaju spraw, którym 

zajmuje się dany podmiot. 

Za wykonanie czynności z zakresu pomocy prawnej podmiot, który jej udzieli otrzyma 

wynagrodzenie i zwrot udokumentowanych wydatków na podstawie decyzji starosty bądź 

upoważnionego przez niego kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

Wynagrodzenie za udzielenie podstawowej pomocy prawnej (porady prawnej bądź opinii)             

i zwrot udokumentowanych wydatków wypłacane będzie po wykonaniu usługi. Za 

wykonanie rozszerzonej pomocy prawnej (poprowadzenie sprawy w charakterze 

pełnomocnika                     w postępowaniu przed sądem lub organem administracji) 

wynagrodzenie i zwrot udokumentowanych wydatków wypłacane będzie po prawomocnym 

zakończeniu postępowania. W sprawach zawiłych bądź długotrwałych możliwa będzie 

wypłata zaliczki. 

Odmowa przyznania wynagrodzenia lub jego zmniejszenie nastąpi w drodze 

zaskarżalnej do sądu administracyjnego decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę. 

Wysokość stawek wynagrodzeń i zwrotu udokumentowanych wydatków dla 

podmiotów, które będą udzielać pomocy prawnej w ramach systemu, określona zostanie na 



 

 

podstawie rozporządzenia wydanego przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu                   

z ministrem do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego. 

 

VIII. Zmiany w obowiązujących przepisach 

 

Wejście w życie projektowanej ustawy wymaga dokonania zmian w przepisach 

następujących ustaw w zakresie regulacji przyznawanie pomocy prawnej w postaci 

ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, uzależnionej od sytuacji majątkowej i rodzinnej 

osób fizycznych: 

1) w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.); 

2) w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.); 

3) w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.             

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.); 

4) w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach                      

o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.); 

5) w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). 

Ponadto konieczne są zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

rozszerzające pojęcie poradnictwa prawnego oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.                    

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zakresie 

działania i zadań powiatu.    

 

VIII. Ocena finansowych skutków regulacji 

 

Nowe 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 ze środków przekazywanych starostom na 

zadania zlecone. Będą obciążać budżet państwa w części 37 „Sprawiedliwość”.  

Ponieważ projekt ustawy zakłada wprowadzenie finansowania z budżetu państwa 

zupełnie nowych usług polegających na udzielaniu pomocy prawnej w formie porad 

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 projekt ustawy będzie zawierał tylko przybliżoną ocenę finansowych 

skutków regulacji.  

Mając na uwadze konieczność udzielania przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

podstawowych informacji prawnych oraz rozpoznawania wniosków o przyznanie pomocy 

prawnej, można założyć, iż w pierwszym etapie funkcjonowania systemu w 16 jednostkach 

tego typu (po 1 na każde województwo) potrzebne będą po 3 etaty pracownicze, co daje 

ogółem 48 nowych etatów. Koszt każdego etatu przewiduję się w wysokości 50.000 zł 

rocznie, a zatem szacunkowe koszty nowych etatów wyniosą około 2,4 mln zł (48 × 50.000 

zł). Z kolei pozostałe koszty związane z przygotowaniem i drukowaniem materiałów 

informacyjnych (w ramach udzielania nieodpłatnej informacji prawnej), sprzętem                           

i niezbędnymi pomieszczeniami przewiduje się w wysokości około 1 mln zł.  

Odnosząc się natomiast do kosztów związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy 

prawnej na etapie przedsądowym, należy zaznaczyć, iż instytucja ta nie występuje obecnie           

w polskim systemie prawnym. System nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje natomiast          

w innych krajach Unii Europejskiej, w tym w Holandii. Podkreślić należy, iż w Holandii, 

której ludność wynosi 16,5 mln, ilość udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 110 

tys. przypadków rocznie. Wobec tego można przyjąć, iż w Polsce, której liczba mieszkańców 

wynosi 38 mln, będzie udzielane rocznie około 250 tys. przypadków bezpłatnej pomocy 

prawnej. Szacuje się przy tym, iż jednostkowy koszt pomocy prawnej wyniesie w 

przybliżeniu 100 zł, a zatem łączne koszty tego rodzaju pomocy prawnej wyniosą 25 mln zł 

(250 tys. × 100 zł).    

W związku z powyższym łączne koszty funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej wyniosłyby ogółem około 28,4 mln zł.  

Podkreślić przy tym należy, iż wskazane koszty dotyczą modelu docelowego, przy 

pełnym nasyceniu punktów pomocy prawnej. Na początkowym etapie wprowadzania systemu 

instytucjonalnego pomocy prawnej, przy ograniczonej liczbie punktów pomocy prawnej, 

należy zakładać, iż liczba udzielanych porad będzie mniejsza, a tym samym koszty 

wprowadzania systemu będą znacznie niższe.  

Jednocześnie można przyjąć, iż projektowana regulacja, pomimo wskazanych wyżej 

kosztów wprowadzenia jej w życie, w dalszej perspektywie czasowej przyniesie korzyści dla 

budżetu państwa, wynikające z inicjowania przez obywateli, którym udzielono 

profesjonalnych porad prawnych, mniejszej ilości postępowań sądowych i administracyjnych.   



 

 

Nadto, z uwagi na możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji  

o odmowie przyznania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz cofnięcia już przyznanej, należy 

założyć wzrost wpływu nowej kategorii spraw do wojewódzkich sądów administracyjnych.  

W tym zakresie można wszakże przyjąć, iż wejście w życie projektowanej ustawy nie 

spowoduje konieczności przydzielenia nowych etatów sędziowskich. 

Odnotować należy również, iż projekt założeń przewiduje nieznaną dotychczas               

w systemie prawa możliwość przyznania osobie fizycznej profesjonalnego pełnomocnika na 

etapie postępowania przed organem administracji publicznej. W tej sytuacji brak jest 

możliwości realnej oceny skutków finansowych projektowanej regulacji w przedmiotowym 

zakresie. 

 


