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Odpowiadając na pismo z dnia 13 listopada 2018 r. (znak: IV.510.9.2014.AB) 
dotyczące prac nad przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz 2018 r. poz. 1467), uprzejmie przedstawiam 
co następuje.

Stosownie do art. 13 ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.

0 zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Minister Sprawiedliwości został zobowiązany do 

określenia, w drodze rozporządzenia, m. in. sposobu udzielania nieodpłatne! pomocy prawnej

1 świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym wymogów dotyczących 

lokalu, w którym będzie usytuowany punkt, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc 

prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (pkt 1).

W Ministerstwie Sprawiedliwości są aktualnie prowadzone zaawansowane prace 
legislacyjne nad wykonującym powyższe upoważnienie projektem rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Projekt ten jest po uzgodnieniach 
międzyresortowych, konsultacjach publicznych i opiniowaniu, na etapie przed skierowaniem 
wniosku o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Projektowane 
rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W odniesieniu do poruszonej w wystąpieniu kwestii związanej z wymaganym 

wyposażeniem lokalu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
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nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, pragnę wskazać, że regulacje określające wyposażenie 

lokalu, na skutek zgłoszonych uwag, uległy zmianie.

Przepis projektowanego rozporządzenia -  w wersji przekazanej do uzgodnień 

międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych -  przewidywał, że w lokalu, 

w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, zapewnia się wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu lub świadczeniu tej pomocy, 

wyposażone w stół wraz z miejscami siedzącymi dla co najmniej czterech osób (§ 6 ust. 1 

pkt 1 projektu).

W7 aktualnym brzmieniu projektowanego przepisu odstąpiono, co do zasady, od 

wymogu wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stół i miejsca siedzące 

dla co najmniej czterech osób. Wymóg ten zachowano jedynie w przypadku świadczenia 

w lokalu nieodpłatnej mediacji (§ 5 ust. 1 pkt 1 projektu).
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