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Zasady udzielania i korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa ustawa z dnia 
5 sierpnia 2015 r. „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej". Nie zwalnia ona 
organów państwa od wykonywania określonych w ustawach zadań 
w zakresie pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji 
prawnej. 

Nieodpłatną pomoc prawną mogą świadczyć adwokaci lub radcy 
prawni na podstawie umowy podpisanej z powiatem. Połowa 
punktów pomocy jest powierzona wybranym w drodze konkursu 
organizacjom pozarządowym, w których porad mogą udzielać osoby 
z dyplomem ukończenia wyższych studiów prawniczych lub doradcy 
podatkowi. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
OBEJMUJE: 

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach 
lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, 

• sporządzenie projektu pisma w związku z toczącym się 
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 



lub sądowoadministracyjnym, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma dot. zwolnienia z kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, 
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
związanych z pomocą prawną. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
^ OBYWATELSKIE OBEJMUJE: 
• w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego*, 

• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości na temat 
przysługujących jej uprawnień lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, 



w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i udzielenie pomocy w jego realizacji 

• mediację. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnego poradnictwa. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść jego kosztów. Dokument należy przedstawić osobie 
udzielającej nieodpłatnych porad obywatelskich. 

Listy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i doradztwa obywatelskiego udostępnia i aktualizuje starosta, 
przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczane 
one są również na stronach internetowych starostwa powiatowego 
i urzędów gmin na obszarze danego powiatu, a także w miejscach 
zwyczajowo przyjętych na terenie powiatu. 

*zabezpieczenie społeczne - system zinstytucjonalizowanych świadczeń 
materialnych i niematerialnych, które mają na celu zagwarantowanie 
i zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkim członkom 
społeczeństwa, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, ubezpieczeń 
społecznych, zasiłków, świadczeń alimentacyjnych i emerytalnych, 
wsparcia kobiet w ciąży, osób bezdomnych czy bezrobotnych 
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