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Moje obawy wzbudziły pojawiające się w mediach informacje na temat 

nieprawidłowości w finansowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Na ręce poprzednich Ministrów Sprawiedliwości moi poprzednicy niejednokrotnie 

kierowali swoje uwagi dotyczące projektów rozwiązań, które zostały ostatecznie ujęte 

w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) dalej Ustawa. Z tym większym uznaniem przyjąłem zarówno 

uchwalenie Ustawy jak i podpisanie przez Pana Ministra Rozporządzenia z dnia 15 grudnia 

2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2186), które ostatecznie określiło techniczne ramy w tej materii.  

Niestety w treści publikacji, która ukazała się 11 stycznia 2016 r. w internetowym 

serwisie www.rp.pl pt. „Pomoc prawna ruszyła, a pieniędzy brak”, zawarto niepokojące 

sygnały dotyczące braku powszechności dostępu do tak ważnej instytucji, jaką w zamyśle 

miała być nieodpłatna pomoc prawna. Co prawda odsetek punktów bezpłatnej pomocy 

prawnej, które nie podjęły działalności z początkiem roku nie jest duży i w skali kraju 

wynosi ok. 5% (z danych przytoczonych w w/w publikacji wynika, że jest to 88 na 1524 

punkty), niemniej to właśnie powszechna dostępność do rozwiązań zawartych w Ustawie 

stanowić miała, według projektodawcy, o zasadności jej uchwalenia.  

Jak wynika z przywołanego artykułu, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już kroki 

mające na celu zdyscyplinowanie wojewodów w przedmiocie składania wniosków 

o uruchomienie stosownych środków z rezerwy celowej.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. 

ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie aktualnych informacji na temat 
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uruchomienia środków budżetowych oraz przekazania ich do rozdysponowania powiatom 

realizującym w powyższym zakresie zadania zlecone administracji rządowej. Jednocześnie 

uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnego stanowiska powołanej w dniu 21 

października 2015 r. Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej w tej 

istotnej z punktu widzenia praw i wolności człowieka i obywatela kwestii.  

W korespondencji z Biurem Rzecznika w przedmiotowej sprawie proszę powoływać 

się na numer IV.510.9.2014.SG. 
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