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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 
1255) określiła zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym również zobowiązała powiaty do 
powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej 
działalność pożytku publicznego. 
Zgodnie z mnożnikiem zdefiniowanym w art. 20 ust. 4 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej na Powiat Suwalski przypadają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (stosownie do unormowań 
zawartych w art. 10 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej): 
1) w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej - nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie 

prawni lub adwokaci wskazani odpowiednio przez okręgową izbę radców prawnych i okręgową izbę 
adwokacką – punkt ten usytuowany będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach; 

2) prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat zobowiązany jest powierzyć organizacji 
pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – punkt ten na zasadzie filii prowadzony będzie 
w 8 gminach Powiatu Suwalskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem - zgodnie z zawartą w dniu  
11 grudnia 2015 r. umową - powierzono prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Zgodnie  
z zawartą z powyższą organizacją pozarządową (prowadzącą działalność pożytku publicznego) umową 
nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie radca prawny. 

W dniu 24 grudnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 
grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186) 
określające m.in.: 
1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym jest usytuowany 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; 
2) obowiązek zamieszczania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Informacji  

o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni  
i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna (informacja zawiera wskazanie, w których 
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę 
prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje 
pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc 
prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy). 

W związku z powyższym przesyłam w załączeniu m.in.: 
1) harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r.; 
2) harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – styczeń 2016 r.; 
3) harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – luty 2016 r. 
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