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Tomasz Schimanek 

 

Organizacje pozarządowe a nieodpłatna pomoc prawna 

 

Instytut Spraw Publicznych w 2016 roku będzie monitorował skutki wdrażania ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
1
, przede wszystkim z perspektywy 

organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Monitoring 

będzie oparty na ogólnodostępnych danych dotyczących funkcjonowania Ustawy, jak też na 

informacjach zbieranych przez Instytut Spraw Publicznych od organizacji pozarządowych, 

samorządów, a także od obywateli. 

Potrzeba monitorowania wdrażania Ustawy z perspektywy organizacji pozarządowych 

wynika z poważnych wątpliwości dotyczących jej obowiązującego kształtu zgłaszanych przez 

różne środowiska, w tym także pozarządowe, oraz obaw co do negatywnych skutków jej 

stosowania dla organizacji świadczących bezpłatne porady prawne i obywatelskie. 

Organizacje obawiały się  przede wszystkim, że z jednej strony będą miały utrudnioną 

możliwość świadczenia usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, z drugiej, że 

wejście w życie Ustawy spowoduje ograniczenie możliwości prowadzenia poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego poza tym systemem. Te wątpliwości i obawy wyrażone zostały 

m.in. w stanowiskach Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych skupiającej ponad 40 

organizacji pozarządowych i sieć 26 akademickich/uniwersyteckich poradni prawnych. 

Należy przypomnieć, że zgodnie z Ustawą do końca listopada 2015 roku samorządy 

powiatowe miały wyłonić świadczeniodawców nieodpłatnej pomocy prawnej i zawrzeć z 

nimi umowy na prowadzenie punktów pomocy prawnej. Punkty te mają być prowadzone 

przez powiaty, a usługi w ich ramach świadczone przez adwokatów i radców prawnych, 

opłacanych przez powiat z dotacji przekazanej przez budżet państwa. Prowadzenie połowy 

                                                           
1
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 

2015 poz. 1255) 



 

2 
 

tych punktów powiat powierza organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych 

konkursach ofert
2
.  

Informacje dotyczące wdrażania Ustawy, w szczególności tworzenia i działania punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, które powinny świadczyć usługi od 1 stycznia 2016 roku, są 

jeszcze zbyt skąpe i niepełne, aby zweryfikować wspomniane wątpliwości i obawy 

organizacji pozarządowych. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tym danym i opiniom, które 

udało się pozyskać na tym wczesnym etapie wdrażania Ustawy. 

Z pilotażowej ankiety dotyczącej wdrażania Ustawy przeprowadzonej wśród organizacji 

pozarządowych w grudniu 2015 roku przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że część z 

nich – pomimo ustawowej możliwości – nie zamierza ubiegać się o prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Wynika to z najczęściej z ograniczeń narzucanych przez 

Ustawę, przede wszystkim: 

- zbyt małych środków przeznaczonych na świadczenie pomocy prawnej, co 

uniemożliwia zdaniem organizacji świadczenie rzetelnych, wysokiej jakości 

usług, 

- wykluczenia z dostępu do pomocy prawnej szerokich grup obywateli, które 

dotychczas korzystały z poradnictwa świadczonego przez organizacje,  

- braku możliwości prowadzenia pomocy prawnej w lokalach własnych, w których 

organizacje świadczą porady, 

- braku możliwości świadczenia innych form pomocy poza porada prawną, np. 

pomocy psychologicznej czy porady obywatelskiej. 

Na kwestię zbyt nisko oszacowanych kosztów świadczenia pomocy prawnej oraz ustawowe 

ograniczenie świadczenia pomocy wyłącznie do lokali samorządowych zwracali uwagę 

również przedstawiciele adwokatów i radców prawnych. Dla organizacji poradniczych 

szczególnie dotkliwe jest to, że zakres świadczonego przez nie poradnictwa najczęściej 

znacznie wykracza pod względem podmiotowym i przedmiotowym, a także pod 

względem form wsparcia, poza ramy określone w Ustawie. To powoduje, że duża część 
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organizacji pozbawiona jest możliwości prowadzenia punktów pomocy prawnej. Dotyczy to 

przede wszystkim organizacji, które prowadzą poradnictwo obywatelskie, obejmujące różne 

formy wsparcia dla ludzi nie dających sobie rady w życiu (nie tylko pomoc prawną) i 

dostępne dla wszystkich osób, które potrzebują wsparcia. Pozbawione dostępu do 

świadczenia usług w ramach systemu pomocy prawnej zostały także organizacje świadczące 

poradnictwo specjalistyczne np. na rzecz tych kategorii osób, które ustawowo zostały 

pozbawione dostępu do pomocy prawnej czy też w dziedzinach albo formach, których nie 

obejmuje Ustawa. 

Dane udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie poświęconej nieodpłatnej 

pomocy i edukacji prawnej są na razie są fragmentaryczne i nie do końca spójne
3
. Z mapy 

punktów pomocy wynika, że jest ich w całej Polsce już 1 660, a więc więcej niż określono 

w Ustawie (1 524). Trudno ocenić, czy jest to błąd, czy też mapa obejmuje nie tylko punkty, 

które tworzone są w oparciu o Ustawę. Z analizy kilkunastu zamieszczonych na tej stronie 

harmonogramów prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynika natomiast, że część z 

tych punktów jeszcze nie działa, dotyczy to w szczególności punktów, które miały być 

prowadzone przez organizacje pozarządowe. W niektórych przypadkach konkursy na 

prowadzenie punktów adresowane do organizacji nie zostały rozstrzygnięte, w innych są w 

trakcie rozstrzygania lub na etapie odpisywania umów. Ale są także przypadki, w których 

brak jeszcze porozumień z izbami adwokatów i radców prawnych dotyczących prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W kilku powiatach brakuje w ogólne informacji o 

tym czy i przez kogo punkt jest prowadzony.  

Trudno więc ocenić na razie, czy – zgodnie z Ustawą - 743 punkty w skali kraju są 

rzeczywiście prowadzone przez organizacje pozarządowe. Ocenę utrudnia fakt, że nie we 

wszystkich wspomnianych harmonogramach prac punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

podane są informacje, czy punkt prowadzony jest przez adwokatów, radców prawnych czy 

przez organizację pozarządową. Co więcej analiza informacji umieszczanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej kilkudziesięciu losowo wybranych gmin i powiatów pokazuje, że 

tam także często nie podaje się informacji, kto prowadzi punkt, pomijając już fakt, że 

zdarzają się przypadki, w których w ogóle nie ma informacji o nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że zarówno umieszczanie informacji o 

lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, harmonogramie ich pracy oraz o tym, czy 

pomoc w danym punkcie jest udzielana przez adwokata lub radcę prawnego, czy też jest to 
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punkt prowadzony przez organizację pozarządową, jest obowiązkiem wynikającym z 

rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania 

nieodpłatnej pomocy prawnej
4
. 

Z harmonogramów prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wynika, że w 

większości funkcjonują one w urzędach gmin, starostwach powiatowych, ośrodkach pomocy 

społecznej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Są też zlokalizowane w miejscach, 

które raczej nie kojarzą się z pomocą prawną, jak gminnych ośrodkach kultury, bibliotekach, 

liceach czy też basenach. Systemowym problemem, na który zwracały uwagę organizacje 

pozarządowe, jest w tym przypadku to, że lokalizowanie punktów w urzędach gmin i 

powiatów może budzić ze strony obywateli wątpliwości dotyczące bezstronności 

udzielanej pomocy, zwłaszcza w sprawach dotyczących działania władz i administracji 

samorządowej. 

Organizacje, we wspomnianej pilotażowej ankiecie przeprowadzonej przez Instytut Spraw 

Publicznych, zwracały także uwagę, że samorządy nie zawsze stosują klarowne kryteria 

wyboru organizacji w konkursach na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Zgodnie z Ustawą podstawowe dwa kryteria, które powinny być zastosowane to 

bycie organizacją pozarządową oraz posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w 

wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych. 

Z wyrywkowej analizy harmonogramów pracy punktów wynika, że w niektórych 

przypadkach można mieć wątpliwości, czy wybrane podmioty posiadają wymagane 

doświadczenie albo czy udzielanie pomocy prawnej mieści się w ich działalności statutowej. 

Są też przypadki, w których podmioty prowadzące punkty nie są w ogóle organizacjami 

pozarządowymi.  

Problemy samorządów z wyłanianiem organizacji pozarządowych do prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w pewnej mierze wynikają z niejasności zapisów samej 

Ustawy, powodujących różne praktyczne interpretacje. Przykładem może być, sygnalizowane 

przez organizacje pozarządowe, interpretowanie kwestii przeznaczenia dotacji, które 

otrzymują organizacje na prowadzenie punktów pomocy prawnej. Ustawa określa, że powiat 

powierza prowadzenie punktu organizacji, co w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oznacza przekazanie dotacji na pokrycie 100% 
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zlecanego organizacji zadania (art. 11, ust. 1). Nie ma więc mowy o żadnym wkładzie 

własnym. Przepis byłby jednoznaczny, gdyby mowa była w nim o powierzeniu w rozumieniu 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, brak takiego sformułowania, jak 

się okazuje w praktyce rodzi różne interpretacje, włącznie z wymaganiem wkładu organizacji.  

Inny przykład, to różne interpretacje dotyczące przeznaczenia środków w ramach dotacji na 

prowadzenie punktu pomocy prawnej (art. 20, ust. 1). Jest w nim mowa o tym, że dotacja ma 

być przeznaczona w 97% na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych, a w 3% 

na koszty obsługi. Ten zapis należy czytać w kontekście poprzedniego artykułu (art. 19), 

z niego wynika, że mowa tu o dotacji, przekazywanej z budżetu państwa powiatom na 

prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku dotacji przekazywanej 

organizacji na prowadzenie punktu porady prawnej Ustawa nie określa sposobu jej 

przeznaczenia. Jednak, jak wynika z ankiety, część powiatów, jak też organizacji 

pozarządowych, odnosi wspomniane ograniczenia do dotacji przekazywanej organizacjom 

pozarządowym. Pojawia się także szereg innych wątpliwości ze strony samorządów 

dotyczących praktycznego stosowania Ustawy. Duża część z nich dotyczy prowadzenia 

punktów przez organizacje pozarządowe, np. kwestii odpowiedzialności cywilnej osób 

udzielających pomocy, konieczności stosowania wzorów umów czy sprawozdań określonych 

w rozporządzeniach do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czy też 

form rozliczania się z organizacjami prowadzącymi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Ministerstwo Sprawiedliwości co prawda stara się wyjaśniać, jak należy interpretować zapisy 

Ustawy, ale nie wszystkie samorządy z tego korzystają. Warto więc zapoznawać się z 

interpretacjami Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnymi na stronie internetowej 

poświęconej Ustawie, a także korzystać z portali internetowych, na których pojawia się szereg 

użytecznych wyjaśnień kwestii zgłaszanych przez samorządy
5
. 

Jeśli chodzi o skutki wdrażania Ustawy w szerszym wymiarze, to na tym etapie trudno o 

racjonalne oceny. Należy jednak zwrócić uwagę na pierwsze sygnały organizacji 

przekazane w pilotażowej ankiecie przeprowadzonej w grudniu 2015 roku, które zdają 

się potwierdzać hipotezę, że wprowadzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej może 

spowodować wycofywanie się samorządów z dotychczasowego finansowania bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego prowadzonego przez organizacje pozarządowe. 

Według organizacji na przykład miasto Wrocław, które od kilku lat finansuje sieć punktów 

poradnictwa obywatelskiego na swoim terenie, co prawda nie wycofało się jeszcze całkowicie 
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z finansowania poradnictwa obywatelskiego, ale istotnie zmniejszyło w porównaniu z latami 

ubiegłymi przeznaczoną na to kwotę.  

Organizacje nie zidentyfikowały na razie żadnych prób ze strony samorządów realizacji 

drugiego elementu Ustawy czyli edukacji prawnej. Choć pojawia się ona w nazwie 

Ustawy, to nie jest objęta systemem finansowania z budżetu państwa, co powoduje, że 

stanowi jedynie swojego rodzaju możliwość, a nie obowiązek dla organów administracji 

publicznej. Widać to również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

poświęconej Ustawie, gdzie w zakładce Edukacja prawna znajdują się jedynie bardzo ogólne 

informacje oraz podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika…”, składający się z części 

skierowanej do uczniów gimnazjów oraz części skierowanej do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

*** 

W chwili obecnej, co zresztą do pewnego stopnia jest nieuniknione przy wdrażaniu zupełnie 

nowego systemowego rozwiązania, panuje pewien chaos informacyjny dotyczący pierwszych 

tygodni stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Trudno więc 

na razie rzetelnie ocenić skutki jej wejścia w życie dla organizacji pozarządowych. 

Pozytywne jest to, że wielu powiatach udało się wyłonić organizacje, które prowadzą punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej, ale z drugiej strony są powiaty, gdzie do tej pory nie udało się 

tego zrobić, pomimo ustawowego obowiązku. Niepokój budzi także to, że nie wszystkie 

podmioty wybrane do prowadzenia punktów wydają się spełniać ustawowe kryteria, a przede 

wszystkim mieć przygotowanie do świadczenia pomocy prawnej.   

Za wcześnie jest również na ocenę tego, czy wejście w życie Ustawy powoduje rzeczywiście 

ograniczenie możliwości świadczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez 

organizacje pozarządowe, podobnie jak na sprawdzenie, czy obywatele korzystają z punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Dlatego Instytut Spraw Publicznych będzie na bieżąco zbierał 

informacje i dane dotyczące stosowania Ustawy i na ich podstawie starał się regularnie 

oceniać skutki jej wdrażania dla organizacji pozarządowych i obywateli. 

Styczeń 2016 

 

 


