Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej,
który wprowadzony został ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może
skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne
oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze
względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności
w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu
zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami
doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość
skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w ponad 1,5 tysiąca punktów zlokalizowanych w
lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Nieodpłatna pomoc prawna
świadczona jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych a poradnictwo obywatelskie
przez doradcę. Cały zakres pomocy udzielanej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest darmowy.
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Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), 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 finansowym
związanym ze skierowaniem.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego
realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres
poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna
bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”.
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Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
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