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Do wszystkich  

Senatorów RP 

 

 
 

 

 

 

W imieniu reprezentowanych organizacji proponuję wprowadzenie poniższej poprawki w ustawie 

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druk 962):   

 

„W art. 4:  

1. W ust. 1 punkt 1) otrzymuje treść:  

 

1) która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

spełniała warunki do przyznania świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub  

 

 

2.  W ust. 3 punkt 1) otrzymuje treść: 

 

1) o której mowa w ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji 

administracyjnej, o której mowa w art. 106 ust. 1, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym 

mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo zaświadczenie 

o spełnianiu warunków do przyznania świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;” 

 
 

Obecna treść projektu wyklucza możliwość skorzystania z określonej w projekcie ustawy bezpłatnej pomocy 

prawnej przez osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, które jednak nie zdecydowały się 

na korzystanie ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Takich osób w społeczeństwie jest wiele.  

Przyjęcie wnioskowanej poprawki pozwoli takim osobom na korzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej, o której 

mowa w tej ustawie. Wprowadzenie przedmiotowej poprawki jest zatem wysoce uzasadnione względami 

społecznymi.  

Ponadto zauważyć należy, że proponowany zapis art. 4 ust. 1 pkt. 1 nie tylko nie spełnia założeń do tej ustawy, 

czyli wyrównania szans obywateli na uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej na etapie przesądowym, 

ale jest wręcz sprzeczny z Konstytucją RP, bowiem przepis ten nie traktuje równo osób znajdujących się 

w takiej samej, trudnej sytuacji materialnej.  

 

 

     

                                                                                                                                        (-) Jerzy Płókarz  
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