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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Punkt 1 - Wysokie- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew  - Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 Urząd Gminy Krzczonów ul. Spokojna 7 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
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 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 
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Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną poradnictwo realizowane jest w sposób zdalny po 

wcześniejszym umówieniu terminu porady. Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 

86 714 lub e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń. 

W sytuacji zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub poprawy sytuacji epidemicznej – 

w poszczególnych punktach uruchamiane będą porady osobiste. 

Poradę można umówić również poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/ 
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3. Kontakty dziadków w wnukami 

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami jest całkowicie niezależne od praw przysługujących 

rodzicom dziecka, co oznacza, że dziadkowie mogą zwrócić się do sądu z prośbą o uregulowanie 

kwestii widzeń ze swoimi wnukami. 

 

Uprawnienia dziadków  
 
Uprawnienie do ustalenia kontaktów z wnukami przysługuje dziadkom na tych samych 

zasadach jak rodzicom. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) wskazuje, że przepisy dotyczące 

kontaktów rodziców z dzieckiem to takie same prawa, które przysługują dziadkom. 

Polskie prawo nie reguluje wprawdzie szczegółowo zasad kontaktów dziadków z wnukami, 

jednak przepisy KRO stanowią, m.in. że „rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy 

rozwój dziecka”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne jednak, aby dziadkowie właściwie wpływali na dziecko – np. niedopuszczalne jest 

buntowanie dziecka przeciw jednemu z rodziców. Jeśli rodzic opiekujący się dzieckiem jest w stanie 

udowodnić, że dziadkowie mają na wnuka zły wpływ, sąd może zakazać im kontaktów. 

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami jest całkowicie niezależne od praw przysługujących 

rodzicom dziecka, a to oznacza, że dziadkowie mogą zwrócić się do sądu z prośbą o uregulowanie 

kwestii widzeń z wnukami nawet wtedy, kiedy rodzic dziecka (czyli ich syn lub córka) mają sądowy 

zakaz kontaktów ze swoim dzieckiem. Sąd nie może również oddalić wniosku dziadków w przypadku, 

gdy rodzic (ich syn lub córka) ma już uregulowaną kwestię tych kontaktów. 

 

 

 

 

 

 

ORZECZNICTWO 

 Sąd Najwyższy - uchwała z dnia 14 czerwca 1988 roku (sygn. III CZP 42/88)  

W warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do rodzin 

wielopokoleniowych. Wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak ze względu na 

szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonywaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. 

Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny trzypokoleniowej  

w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak najbardziej normalnym. Dziadkowie mogą 

żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci. 

Rodzice powinni zapewnić dzieciom kontakt z dziadkami, bo korzystnie wpływa to na ich 

rozwój duchowy i emocjonalny. 
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Obowiązek umożliwienia kontaktowania się dziecka z dziadkami  

 

Dochodzenie uregulowania kontaktów dziadków z wnukami może wydawać się nieco 

problematyczne z uwagi na fakt, że kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste 

wynikające z pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ustawodawca pominął kwestię 

uregulowania praw i obowiązków dziadków względem wnuków – za wyjątkiem ciążącego obowiązku 

alimentacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Winni zatem, dla 

pełnego rozwoju jego osobowości, umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (w tym 

z dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te wynikające 

często z silnych więzów emocjonalnych zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od 

niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają 

kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

Sądowe uregulowanie kontaktów z wnukami 
 

Dziadkowie mają całkowite prawo do sądowego uregulowania kontaktów z wnukami. Jednak 

na początku powinni zacząć do rozmowy z rodzicami dziecka i próby ugodowego załatwienia sprawy. 

Dopiero, gdy nie jest to możliwe mogą wnieść sprawę do sądu. Przed złożeniem wniosku do sądu 

o uregulowanie kontaktów z wnukami dziadkowie powinni też pamiętać, że sprawa sądowa 

zazwyczaj dodatkowo pogłębia istniejący wcześniej konflikt w rodzinie. Jeżeli dziadkowie doją do 

wniosku, po podjęciu wszelkich starań, że nie ma już możliwości dogadania się z rodzicami wnuków, 

a chcieliby utrzymywać kontakty w wnukami – sprawa musi trafić do sądu. 

Wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami dziadkowie wnoszą do sądu rejonowego 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnuków, gdzie wnioskodawcami w sprawie są 

dziadkowie, którzy żądają uregulowania kontaktów, a uczestnikami postępowania są wnuki oraz ich 

rodzice. 

 

 

 

 

WAŻNE 

Sąd Najwyższy wskazał, że  na rodzicach niemalże ciąży obowiązek zapewnienia 

kontaktu dzieci z dziadkami. 

WAŻNE 

Zachowanie dziadków polegające na okazywaniu przywiązania i dbałości o wnuków 

nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra. 
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    Oprac. własne: Dorota Ulikowska 

 

 

We wniosku dziadkowie powinni szczegółowo przedstawić swoje żądania, wskazując jakich 

kontaktów się domagają, w jakim zakresie, o jakich porach itp. W drugiej części wniosku żądanie 

należy dokładnie uzasadnić, np. wskazując, że istnieje konflikt pomiędzy nimi a rodzicami dziecka, że 

do tej pory z wnukami relacje były bardzo dobre itp. Im lepiej dziadkowie uzasadnią wniosek, tym 

sprawa w sądzie będzie sprawniej przeprowadzona. 

Sąd wezwie na rozprawę dziadków oraz wnuki wraz z rodzicami i wysłucha wszystkie strony, 

następnie wyda postanowienie w przedmiocie uregulowania kontaktów. 

 

Kontakty dziadków z wnukami obejmują w szczególności:  

 przebywanie z wnukami, np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce 

jego stałego pobytu (wycieczki, wakacje, ferie itp.), 

 bezpośrednie porozumiewanie się z wnukami,  

 utrzymywanie korespondencji,  

 korzystanie z różnych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków 

komunikacji elektronicznej. 
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Najbardziej atrakcyjną dla dziadków formą kontaktów z wnukami jest możliwość zabierania ich 

poza miejsce stałego pobytu, np. wycieczka z dziadkami za miasto, wyjście do kina itp. Drugą 

kategorią kontaktów jest bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, kontakt 

za pomocą telefonu, mediów społecznościowych, internetu itd. Dziadkowie mogą też żądać rozmowy 

z wnukami np. co tydzień przez godzinę.  

 

 

 

 

 

 

 

Sąd rodzinny i opiekuńczy może też zmienić wcześniejsze rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów 

dziadków z wnukami, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.  

 

Oplata sądowa do wniosku  
 

Opłata od wniosku  dziadków o uregulowanie kontaktów z wnukami wynosi 100 zł. Jeżeli 

dziadkowie wnoszą jednocześnie o uregulowanie kontaktów z więcej niż jednym wnukiem, opłatę tę 

należy zwielokrotnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO PRZEMYŚLENIA 

Często to dziadkowie sprawują opiekę nad wnukami w czasie, gdy np. ich rodzice pracują. 

Kwestia utrzymania wzajemnych kontaktów z dziadkami w trudnych dla dziecka momentach, 

np. po rozwodzie rodziców jest bardzo ważna, zwłaszcza dla dziecka, któremu zawalił się cały, 

bezpieczny dotąd świat. Dziecku jest wystarczająco trudno pogodzić się z utratą jednego  

z rodziców, nie warto więc zrywać kontaktów z ukochaną babcią lub dziadkiem. 

Czasem żal rozwiedzionego małżonka jest tak wielki, że przesłania wszystko, nawet dobro 

własnego dziecka. 

WAŻNE 

Sąd, regulując kwestie kontaktów dziadków z wnukami, zawsze w pierwszej kolejności 

bierze pod uwagę interes dziecka. Jeżeli zatem wnuki chcą spotykać się z dziadkami, 

zazwyczaj sąd przystanie na prośbę dziadków o uregulowanie kontaktów. 
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WZÓR 
……… (miejscowość) …., dnia …………………..  

 

Sąd Rejonowy w ………………….. 

Wydział Rodzinny i Nieletnich  

ul. ……………………………………….. 

00 - 000 ………………………………... 

 

Wnioskodawca: …………… (imię i nazwisko dziadka) 

………………. 

…………… (adres do korespondencji) 

……….….… 

PESEL: 00000000000 

 

Uczestnik: …………… (imię i nazwisko wnuka) …………. 

…………… (adres do korespondencji) …….… 

PESEL: 00000000000 

Reprezentowany przez matkę: 

………… (imię i nazwisko matki dziecka) 

…………. 

…………… (adres do korespondencji) 

…………..… 

 

Wniosek o ustalenie kontaktów z wnukami 

 

Wnoszę o: 

1. ustalenie kontaktów …. (imię i nazwisko dziadka)….. z małoletnim …. (imię i nazwisko wnuka) …  

w ten sposób, że,  …… (dziadek)… będzie spotykał się z ………. (wnuk) ……..w każdy pierwszy i 

trzeci weekend miesiąca od piątku od godziny 17.00 do niedzieli do godziny 17.00 

2. …. (imię i nazwisko dziadka)….. będzie spotykał się w miejscu zamieszkania…. (imię i nazwisko 

dziadka)…..  zabierając i odprowadzając małoletniego do jego miejsca zamieszkania 

3. …….. (imię i nazwisko dziadka)……....  będzie miał prawo kontaktować się telefonicznie z …….. (imię 

 i nazwisko wnuka) ………  każdego dnia między godziną 16.00 a 17.00 

4. Przeprowadzenie dowodów z załączonych dokumentów. 

 

 

Uzasadnienie 

……………………….…… (szczegółowo choć zwięźle należy uzasadnić wniosek 

…………………………………………..……… 

……………………. przedstawiając dowody na poparcie twierdzeń w nim zawartych) 

………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

…………………………………….  

   (własnoręczny podpis) 
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Załączniki: 

1. odpis wniosku 

2. odpis aktu urodzenia dziecka 

3. dowód wpłaty opłaty sądowej 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) 

2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

755) 

 

Autor: Dorota Ulikowska – Prawnik/Mediator 
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4. Czym jest znak CE? 

W życiu codziennym podczas wizyt w sklepach, marketach dokonując zakupów zabawek, 

urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego, AGD, środków ochrony indywidualnej, materiałów 

budowlanych lub maszyn bardzo często spotykamy się z widocznym, czytelnym i trwałym znakiem o 

symbolu CE znajdującym się na konkretnym produkcie. Jest to znak zgodności oznaczający swoistą 

deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia wymagania określone w aktach 

unijnego prawodawstwa zharmonizowanego. 

Skrót „CE” należy tłumaczyć jako: „Conformité Européenne” (zgodność europejska). Znak taki 

mogą otrzymać tylko te wyroby, które spełniły wymagania określone w przepisach unijnego 

prawodawstwa zharmonizowanego czyli obowiązującego na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). Znak ten nie jest certyfikatem bezpieczeństwa czy handlowym świadectwem 

jakości - to znak zgodności spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska (np. natężenie hałasu, poziom emisji zakłóceń elektromagnetycznych, zużycie energii). 

Znaku tego nie można mylić ze sformułowaniem „China Export”, bowiem w znacznej 

większości nie są to wyroby produkowane w Chinach, a w europejskich państwach, jednakże na 

wyrobach przedsiębiorstw chińskich lub innych państw spoza UE może pojawić się również taki znak, 

ale dopiero po przejściu całej procedury zgodności produktu z zharmonizowanym prawem unijnym. 

Oznakowanie jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które 

następnie są sprzedawane w UE i są obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi 

specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczania oznakowania CE.  

Warto pamiętać, że oznakowanie musi być widoczne – nie może być gdzieś ukryte lub 

schowane na wyrobie, a zarazem czytelne i trwałe. Jeżeli oznakowania CE nie da się umieścić na 

samym produkcie, można umieścić je na ewentualnym opakowaniu lub na dokumentach 

dołączonych do produktu.  

Dodatkowo w przypadku niezgodności produktu, a umieszczeniem znaku CE przez 

producenta można zgłosić sprawę do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Należy zaznaczyć, że w ramach krajowego systemu nadzoru rynku funkcjonującego na podstawie 

dwóch ustaw: ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; służących stosowaniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 

produktów do obrotu Prezes UOKiK prowadzi Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub 

stwarzających zagrożenie oraz posiada kompetencje w razie braku działań producenta, do których 

został zobowiązany mających na celu usunięcie niezgodności z wymaganiami lub wycofania wyrobu 

z obrotu. Organ nadzoru rynku jakim jest Prezes UOKiK może m.in. nakazać wycofanie wyrobu 

z obrotu, nakazać usunięcie stwierdzonych niezgodności, w tym formalnych, nakazać odzyskanie 

wyrobu, nakazać zniszczenie wyrobu, nakazać powiadomienie użytkowników, że wyrób nie spełnia 

wymagań. 

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 

https://uokik.gov.pl/rejestr_wyrobow_niezgodnych.php
https://uokik.gov.pl/rejestr_wyrobow_niezgodnych.php
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5. Prawo pomocy 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA) przewiduje specyficzne 

uprawnienie dla osób fizycznych i osób prawnych. Jest to prawo pomocy przyznane stronie na jej 

wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania i jest wolne od opłat 

sądowych, co oznacza, że nie trzeba wnosić opłat do Sądu składając przedmiotowy wniosek. Prawo 

pomocy polega na możliwości zwolnienia strony wnoszącej skargę do sądu administracyjnego od 

kosztów w części lub całości dotyczących przeprowadzenia postępowania sądowo-administracyjnego. 

Ponadto prawo pomocy umożliwia ustanowienie pełnomocnika w sprawie w postaci adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego zaś takie ustanowienie na podstawie 

prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. 

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Zakres całkowity 

obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych jak i ustanowienie pełnomocnika. Natomiast zakres 

częściowy obejmuje można rozróżnić poprzez zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub 

w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko 

ustanowienie pełnomocnika. Co ciekawe częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać 

na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej. 

Do uzyskania prawa pomocy potrzeba spełnić określone ustawowe przesłanki jakich wymaga 

się dla osób fizycznych, a jakie musi spełnić osoba prawna by otrzymać takie uprawnienie. Sąd 

przyzna prawo pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w 

stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest 

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie 

i rodziny. 

Istotne dla osób fizycznych jest to, że podstawą odmowy przyznania prawa pomocy nie może 

być skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego (NPO), czyli osoba ubiegająca się o prawo pomocy może skorzystać z porady 

w punktach NPP lub NPO i nie może ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji.  

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  posiadają 

taką samą możliwość jak osoby fizyczne w kontekście złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. 

Takim podmiotom udzielane jest prawo pomocy w zakresie całkowitym, w sytuacji gdy wykaże, że nie 

ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie 

częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów 

postępowania. 

Należy pamiętać, że prawo pomocy mimo, że ma na celu poprawę sytuacji podmiotu 

nieposiadającego możliwości do poniesienia kosztów procesu lub reprezentacji to nie oznacza, że jest 

przyznawane zawsze. W sytuacji oczywistej bezzasadności skargi nie zostanie przyznane tak owe 

prawo. 

Przyznane prawo pomocy może być również cofnięte w całości lub w części, 

jeżeli okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W przypadku 

rozmyślenia się osoby i cofnięciem przez nią wniosku o przyznanie prawa pomocy skutkować będzie 

umorzeniem postępowania. Warto wiedzieć również, że przyznane prawo pomocy wygasa ze 

śmiercią strony, która je uzyskała. 
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Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinna wnieść strona wnioskująca na urzędowym 

formularzu według ustalonego wzoru do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Urzędowy formularz jest dostępny na stronach wojewódzkich sądów administracyjnych.  

 

Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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