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Pan 

Jacek Trela 

Prezes 

Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie,

wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i będącej 

następstwem tej sytuacji potrzeby uregulowania sposobu wykonywania zadań publicznych 

wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. 

z 2020 r. poz. 875, zwanej dalej: „ustawą”) w warunkach, gdy sytuacja epidemiczna pozwoli 

na powrót do stacjonarnego, to jest w punktach pomocy, wykonywania zadań – przekazuję 

Panu Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

Celem wydanych zaleceń jest pomoc starostom i wykonawcom nieodpłatnej pomocy 

w organizacji bezpiecznego powrotu do wykonywania zadań stacjonarnie w punktach.

Przepis art. 28a ustawy daje możliwość wykonywania zadań w sposób zdalny, 

stosownie do konkretnych uwarunkowań lokalnych, możliwości zabezpieczenia się przed 

ryzykami zakażeń i przede wszystkim – sytuacji epidemicznej. 

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiczną, w tym stopniowe zmniejszanie 

obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, uwarunkowania lokalne na danym 

obszarze kraju, decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania pomocy, czyli powrocie do 

konwencjonalnego, tj. stacjonarnie w punkcie, świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego -  należy do starostów i prezydentów miast na 

Departament Strategii i Funduszy 
Europejskich

   

DSF-XI.690.139.2020

    



prawach powiatu. Decyzja powinna być podjęta z rozwagą, z uwzględnieniem aktualnego na 

danym terenie zagrożenia epidemicznego i prognoz co do rozwoju sytuacji, a także potrzeb 

lokalnej społeczności oraz możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa 

świadczenia zadań w warunkach stacjonarnych, w tym wyposażenia punktów w środki ochrony 

osobistej dla wykonawców jak i osób korzystających z pomocy. Założenia co do rozwoju 

sytuacji epidemicznej muszą być przyjmowane w sposób ostrożny, przede wszystkim kierując 

się – jako priorytetem – troską o bezpieczeństwo beneficjentów pomocy oraz osób 

zaangażowanych w wykonanie zadań objętych ustawą. 

Należy jednak mieć na uwadze, że gdy w ocenie starosty lub prezydenta miasta na 

prawach powiatu sytuacja pozwoli już na powrót do wykonywania zadań w sposób stacjonarny, 

świadczenie nieodpłatnej pomocy będzie musiało odbywać się ze świadomością, że wciąż 

istnieje zagrożenie epidemiczne i że wymaga ono podjęcia dodatkowych działań 

zwiększających bezpieczeństwo. 

Biorąc powyższe pod rozwagę uprzejmie zwracam się o poinformowanie adwokatów 

udzielających porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej o treści opracowanych Zaleceń 

Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku 

z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

Komunikat o wydaniu powyższych Zaleceń oraz ich treść zostały opublikowane na 

stronie internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Z poważaniem

Aneta Jakubiak-Mirończuk

zastępca dyrektora

Departament Strategii i Funduszy Europejskich
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:

- Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz 

zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.
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