
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wetera-
nach działań poza granicami państwa

5. osoby, które nie ukończyły 26 lat

 WYMAGANE DOKUMENTY: 
 dokument stwierdzający tożsamość

6. osoby, które ukończyły 65 lat

 WYMAGANE DOKUMENTY: 
 dokument stwierdzający tożsamość

7. osoby, które w wyniku wystąpienia:  klęski ży-
wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii tech-
nicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub po-
niosły straty

 WYMAGANE DOKUMENTY:
 oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna 

z wymienionych obok okoliczności

!!! UWAGA !!!
Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego 
uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypad-
ku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nie-
odpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie 
pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do 
jej uzyskania, a  z  uwagi na sytuację kryzysową lub 
zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wy-
maganych dokumentów.
Wszelka pomoc prawna udzielana na podstawie 
ustawy jest pomocą nieodpłatną.

ŹRÓDŁA INFORMACJI
Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
informacja dla Obywatela:
222 500 126

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
infolinia obywatelska: 
800 676 676

Starostwo powiatowe właściwe dla konkretnego po-
wiatu.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa
www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@rpo.gov.pl



PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z  dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, 
poz. 1255).
Ustawa wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2016 
roku.

FORMY POMOCY
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 informację o  obowiązującym stanie prawnym, 
uprawnieniach lub obowiązkach,

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu praw-
nego,

 pomoc w  sporządzeniu projektu pisma (z  wy-
łączeniem pism procesowych w  toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoad-
ministracyjnym),

 sporządzenie projektu pisma o  zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w  po-
stępowaniu sądowoadministracyjnym.

ZAKRES SPRAW 
Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w sprawach:

 prawa rodzinnego,
 prawa pracy i ubezpieczenia społecznego,
 karnych, 
 cywilnych,
 administracyjnych  (z wyłączeniem prawa celne-

go, dewizowego i handlowego),
 dotyczących przygotowania do rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej,
 podatkowych (z  wyłączeniem spraw podatko-

wych związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej).

OSOBY UDZIELAJĄCE
POMOCY
Nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać:

 adwokat,
 radca prawny,
 upoważniony aplikant adwokacki,
 upoważniony aplikant radcowski.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
może być powierzone organizacji pozarządowej, 
w  ramach której nieodpłatną pomoc prawną może 
świadczyć także:

 doradca podatkowy,
 magister prawa (pod warunkiem spełnienia wy-

mogów ustawowych).

PUNKTY POMOCY
PRAWNEJ
Ustawa zakłada utworzenie 1524 punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej w powiatach i gminach.
Zgodnie z ustawą 743 punkty będą mogły być powie-
rzone organizacjom pozarządowym.
Organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej w  powiecie będzie starosta.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punk-
cie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wy-
miarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny 
dziennie.

OSOBY UPRAWNIONE DO 
KORZYSTANIA Z POMOCY
1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedza-

jących zwrócenie się o  udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej i wobec których w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie po-
branego świadczenia

 
 WYMAGANE DOKUMENTY: 

 oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej lub

 zaświadczenie o udzieleniu świadczenia w po-
staci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, 
poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu 
samopomocy, klubu samopomocy dla osób 
z  zaburzeniami psychicznymi, schronienia 
w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia 
pogrzebu, a  także przyznanie biletu kredyto-
wanego.

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nie-
odpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 
oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

 WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ważna Karta Dużej Rodziny

3. kombatanci
 
 WYMAGANE DOKUMENTY:

 zaświadczenie, o  którym mowa w  ustawie 
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego

4.  weterani 
 
 WYMAGANE DOKUMENTY: 

 ważna legitymacja weterana albo legitymacja 
weterana poszkodowanego, o  których mowa 


