
Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg 

beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie -

epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości 

dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii. 

 

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem 

obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, 

przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. 

Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie 

profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej 

potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim 

przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich 

okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet 

zakończenia działalności. 

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w 

ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą') poszerzające krąg 

beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w 

stanie epidemii. 

 

Istotne zmiany po nowelizacji 

 

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 

4 ust. 1 ustawy, 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. 

 

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, 

obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia 

epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające 

zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu 

art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań 

z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego 

oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. 

telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu. 

 

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób 

beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a 

osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o 

niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 


