
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu łańcuckiego zorganizowano trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W tych punktach w 2016 r. łącznie udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 879 osobom 
uprawnionym. W punkcie nr 1 prowadzonym przez adwokatów udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

351 osobom, w punkcie nr 2 prowadzonym przez radców prawnych 275 osobom, a punkt nr 3 prowadzony 

przez prawników związanych z Fundacją Rozwoju i Wsparcia "Pasieka" w Rzeszowie odwiedziło 253 osób. 

W 2017 r. zmienia się lokalizacja punktów NPP nr 1 i 3. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone 

w Obwieszczeniu Starosty Łańcuckiego z dnia 1 grudnia 2016 r., z którym można się zapoznać na stronie 

www.powiat-lancut.itl.pl/bip - Nieodpłatna Pomoc Prawna. Dzięki zawartym porozumieniom z samorządami 

gminnymi punkty NPP będą bardziej dostępne dla ludności zamieszkującej tereny poza Łańcutem. W 2017 r. 

będą one działały w niektóre dni tygodnia w Woli Małej, Markowej, Rakszawie i Żołyni. 

Warto przypomnieć, że ustawa umożliwiła dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej 

osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich 

upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego tylko dla wybranej grupy 
społecznej, która spełnia ustalone prawem kryteria. W punktach prowadzonych przez organizacje NGO 

pomocy może udzielić też magister prawa. 

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? 
 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przed sądowym) otrzymają: 
1) młodzież do 26. roku życia; 

2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 

społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej; 

3) osoby, które ukończyły 65 lat; 

4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; 

5) kombatanci, weterani; 

6) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną; 
7) kobiety w ciąży. 

Pomoc prawna będzie polegała na: 

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego; 

3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do 

udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub 

sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 

z urzędu. 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? 
 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia 

społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego 

i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej - będzie monitorowane 

przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej - obowiązku dokumentowania na karcie 

nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów 

obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej w powiecie. 

Na terenie całego kraju łącznie zostały utworzone 1524 punkty NPP (minimum 2 w każdym powiecie). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 

http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ 

oprac. Robert Kochman 


