
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA 

SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

Komunikat w związku z opracowaniem 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-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem 

Dodany na mocy art. 29 pkt 7 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) przepis art. 28a ustawy z 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.) wprowadza możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

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

obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, a także sytuację epidemiczną na danym 

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

konwencjonalnego (tj. stacjonarnie w punktach) świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - należy do starostów i prezydentów miast na 

prawach powiatu. 

Decyzja powinna być podjęta z rozwagą, z uwzględnieniem aktualnego na danym terenie 

zagrożenia epidemicznego i prognoz co do rozwoju sytuacji. Powinna uwzględniać również 

potrzeby lokalnej społeczności oraz możliwości zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa 

realizacji zadań objętych ustawą w warunkach stacjonarnych, w tym wyposażenia punktów w 

środki ochrony osobistej dla wykonawców, jak i osób korzystających z pomocy. Przed 

podjęciem decyzji przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatów, założenia co do 

rozwoju sytuacji epidemicznej muszą być przyjmowane w sposób ostrożny, a priorytetem 

powinna być przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zarówno osób zaangażowanych w 

udzielanie pomocy, jak i beneficjentów pomocy. 



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

sytuacja pozwoli już na udzielanie pomocy stacjonarnie w punktach, jej faktyczne świadczenie 

będzie musiało odbywać się ze świadomością, że wciąż istnieje zagrożenie epidemiczne, które 

wymaga podjęcia dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo. 

Dlatego zachodzi konieczność odpowiedniej organizacji i zapewnienia funkcjonowania 

punktów, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, kadrowych, informatycznych 

i logistycznych. Należy również zachować aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa, 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

Mając na względzie powyższe Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny 

opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz 

zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 

wywołanej wirusem  z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i 

prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy 

stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa 

beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie. 

 


