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 W związku z zaplanowanym na dzień 3 sierpnia 2015 r., wspólnym posiedzeniem 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie uchwały Senatu w 

sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druk nr 3751), 

przedstawiam stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych popierające senacką 

poprawkę nr 1 do wzmiankowanej ustawy, jako poprawki istotnej w ocenie Krajowej 

Rady Radców Prawych dla funkcjonalności tworzonego systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

 Powyższa poprawka zmierza do wyeliminowania z katalogu przedmiotowego 

nieodpłatnej pomocy prawnej czynności polegającej na sporządzeniu projektu pisma 

wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne.  

W ocenie samorządu radców prawnych, na co zwracali już uwagę jego 

przedstawiciele (a także inni uczestnicy procesu legislacyjnego m. in. reprezentujący 

Naczelną Radę Adwokacką i Związek Powiatów Polskich), poprawka ta z całą 

stanowczością zasługuje na uwzględnienie. 

 Jest to istotne, w szczególności w kontekście rozwiązań wprowadzonych do 

modelu postępowania cywilnego, w którym Ustawodawca przewidział w art. 207 § 6 

kodeksu postępowania cywilnego zasadę koncentracji materiału dowodowego związaną 

między innymi z tym, że sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona 



uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich, w szczególności w pozwie, bez swojej winy lub że 

uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu 

sprawy, albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. W związku z tym powstaje 

istotne zagrożenie dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej, zwłaszcza w 

przypadku sporządzania tego pisma procesowego przez „magistra prawa z 

doświadczeniem” - taka kategoria osób została niestety uwzględniona przez 

Ustawodawcę wśród osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W przypadku wadliwego sporządzenia 

pozwu, nie będzie on w praktyce sądowej traktowany jako wadliwy „bez winy strony”, 

albowiem opracowany został w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

finansowanej przez Państwo Polskie. W konsekwencji rzutować będzie to na negatywne 

rozstrzygnięcie sporu dla beneficjenta nieodpłatnej pomocy prawnej, co wobec powagi 

rzeczy osądzonej uniemożliwi jakąkolwiek konwalidację takiego stanu rzeczy. 

 W kontekście przywołanej zasady prekluzji dowodowej, podkreślenia wymaga 

fakt, iż poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na opracowanie pozwu zawierającego 

wskazanie wszystkich okoliczności i dowodów, może być najzwyczajniej utrudnione czy 

wręcz niemożliwe w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Taka jednostkowa 

obsługa osoby, wymagająca poświęcenia całego czasu profesjonalisty udzielającego 

nieodpłatnej pomocy prawnej jest sprzeczna z celem Ustawodawcy, dążącego do 

stworzenia systemu dostępnego dla szerokiej rzeszy uprawnionych (zakres 

podmiotowy uprawnionych określa art. 4 ust. 1 przedmiotowej ustawy). Zwrócić należy 

uwagę, że obsługa jednego uprawnionego w zakresie sporządzenia projektu pisma 

wszczynającego postępowanie sądowe spowoduje „zablokowanie” punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej co najmniej na kilka godzin, nawet gdy pomocy prawnej udziela 

profesjonalny prawnik (radca prawny lub adwokat). Nadto, praktyka sporządzania pism 

procesowych z uwzględnieniem zasady koncentracji materiału dowodowego 

niejednokrotne wymaga kilkukrotnych spotkań, w trakcie których osoba wszczynająca 

postępowanie kompletuje oraz weryfikuje pewne dokumenty uzyskując je od różnych 

podmiotów, lub też zmuszona jest dotrzeć do innych źródeł dowodowych.  

 Także specyfika postępowania sądowoadministracyjnego przemawia za 

uwzględnieniem poprawki senackiej w przedmiocie wyłączenia pierwszego pisma 

procesowego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Podkreślenia wymaga 

okoliczność, że postępowanie sądowoadministracyjne jako takie nie przewiduje 



wymiany pism procesowych w toku postępowania, a kluczowe znaczenie dla sprawy ma 

trafne określenie ewentualnych naruszeń prawa, których dopuściły się organy 

administracji publicznej. Powyższego nie zmienia możliwość późniejszego 

zaprezentowania stanowiska na rozprawie, albowiem strona która nie będzie 

reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, najprawdopodobniej nie poradzi 

sobie z odparciem argumentów prawnych organów administracji publicznej 

reprezentowanych przeważnie przez radców prawnych. 

Ponadto trafnie podkreślono w uzasadnieniu do poprawki Senatu, że w zakresie 

nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się nadal czynność polegająca na sporządzeniu 

projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 

urzędu. Wsparcie beneficjentów systemu we wszczynaniu postępowań cywilnych bądź 

sądowoadministracyjnych, powinno być w ocenie samorządu radcowskiego realizowane 

właśnie w ten sposób, tj. w ramach wzmiankowanego art. 3 ust. 1 pkt 5 przyjętej przez 

Sejm ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W przeciwnym 

wypadku doszłoby do sytuacji, w której zakres ustawy pokrywałby się z funkcjonującym 

już systemem pomocy prawnej udzielnej z urzędu, której koszty także ponosi Skarb 

Państwa.  

Mając na uwadze przytoczoną wyżej argumentację, Krajowa Rada Radców 

Prawnych popiera poprawkę senacką nr 1 zmierzającą do wykreślenia z zakresu 

przedmiotowego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej czynności 

polegających na sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie 

sądowe lub sądowoadministracyjne. 

Krajowa Rada Radców Prawnych popiera również poprawki senackie nr 3, 

4, 5, 6, 10, 11 (o charakterze redakcyjnym lub precyzującym unormowanie prawne) 

oraz nr 7, 8, 12 (nawiązujących do teorii organów i zasad funkcjonowania samorządu 

radcowskiego i adwokackiego), podzielając uzasadnienie zawarte w uchwale Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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