
INFORMACJA
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych

do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1/ poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osoba uprawnioną” o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w 
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub
2/ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3/  sporządzenie  projektu pisma w sprawach,  o  których mowa w pkt  1  i  2,  z  wyłączeniem pism
procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym  lub
sądowoadministracyjnym lub
4/ nieodpłatna mediację lub
5/ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 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 związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.

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

III.  Nieodpłatna  pomoc prawna przysługuje  osobie  uprawnionej,  która  nie  jest  w stanie  ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
1.  Osoba  uprawniona,  przed  uzyskaniem  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  składa  pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
2.  Osoba  uprawniona,  przed  uzyskaniem  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  składa  pisemne
oświadczenie,  że  jest  świadoma  uzyskania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  od  osoby  niebędącej
adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt III.1  stanowi załącznik  Nr 1

Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt III.2  stanowi załącznik  Nr 2



Załącznik nr 1

 
WZÓR

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o
nieodpłatnej  pomocy  prawnej  ,  nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r, poz.2030 ze zm.)

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres)…………………………………………………. 

…………………….…………………………………………………………………………………..., 

PESEL* ………………………………., oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej

……………………………………………………..…...
(data i podpis osoby uprawnionej)

* W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość



Załącznik nr 2

 
WZÓR

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
5  sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  ,  nieodpłatnym  poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r, poz.2030 ze zm.)

Ja, niżej podpisany (-na), (imię, nazwisko, adres)…………………………………………………. 

…………………….…………………………………………………………………………………..., 

PESEL*  ……………………………….,  przyjmuje  do  wiadomości,  że  nieodpłatna  pomoc
prawna udzielana jest przez osobę, która:
1)  ukończyła  wyższe  studia  prawnicze  i  uzyskała  tytuł  magistra  lub  zagraniczne  studia
prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2)  posiada  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  w  wykonywaniu  wymagających  wiedzy
prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
3) korzysta z pełni Praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4)  nie  była  karana  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub
przestępstwo skarbowe,
a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Oświadczam,  że  zostałem  (-łam)  poinformowany  (-na),  że  jakakolwiek  odpowiedzialność
odszkodowawcza  osoby  udzielającej  mi  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  jest  wyłączona,  z
wyjątkiem przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej.

Przyjmuje do wiadomości,  że osoba udzielającą mi nieodpłatnej pomocy prawnej  nie jest
zobowiązana do zachowania tajemnicy, w rozumieniu art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).

Oświadczam,  że  zostałem  (-łam)  poinformowany  (-na),  że  złożenie  powyższego
oświadczenia jest dobrowolne.

Zapoznałem(-łam) się z treścią powyższego oświadczenia i wyrażam zgodę na udzielenie mi
nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z powyższymi warunkami.

……………………………………………………..…...
(data i podpis osoby uprawnionej)

* W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
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