Strona Ministerstwa Sprawiedliwości zawierająca informacje dot. nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.
Z nieodpłatnych porad profesjonalistów mogą skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia
i seniorzy, którzy ukończyli 65 lat. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których
pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie przez adwokatów i radców prawnych, a także
doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim
doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalność pożytku publicznego). To efekt wejścia w życie ustawy (ogłoszona
treść ustawy) przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie
ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dzięki
współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system zagwarantuje bezpłatny
dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje barierę ﬁnansową
do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:
młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Listę punktów, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna oraz godziny ich
urzędowania, a także szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej można
znaleźć na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. Informacji o konkretnym miejscu
i godzinach otwarcia punktów należy szukać też w Biuletynie Informacji Publicznej starostw
powiatowych
Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
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