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Analiza zasad przyznawania pomocy prawnej z  urzędu, która 
udzielana jest na podstawie art.  117 i  n. KPC, jest niemożliwa 
bez odwołania się do regulacji ustawy z  28.7.2005 r. o  kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych2, gdyż domaganie się strony po
stępowania o  ustanowienie pełnomocnika z  urzędu zasadniczo 
może nastąpić w sytuacji jej wcześniejszego zwolnienia przez sąd 
od kosztów sądowych w całości lub części (art. 117 § 1 KPC). Wa
runek wcześniejszego uzyskania zwolnienia do kosztów sądowych 
jako przesłanka konieczna ustanowienia profesjonalnego pełno
mocnika z urzędu istniał w procedurze cywilnej do czasu wejścia 
w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.6.2008 r.3, w któ
rym TK orzekł, że art.  117 §  1 KPC w  części obejmującej zwrot 
„zwolnienia przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części” 
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 
Konstytucji RP4. Dzięki orzeczeniu TK, które skutkowało nowe
lizacją KPC, ustawą z 17.12.2009 r. o zmianie ustawy Kodeks po
stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw5, która weszła 
w życie 19.4.2010 r., doszło do istotnej modyfikacji zakresu dostę

pu do pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym6. Nie
mniej jednak już po wejściu w życie wyroku TK w wyniku jego pu
blikacji7, do czasu wspomnianej nowelizacji w tym zakresie KPC, 
przyznanie stronie zwolnienia od kosztów sądowych nie stanowiło 
już koniecznego warunku ustanowienia dla strony pełnomocnika 
z urzędu8.

Przemysław Mijal*

Istniejący w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowany przez przyznawa-
nych przez sądy pełnomocników z urzędu, jest przedmiotem krytyki zarówno środowisk 
prawniczych, jak i beneficjentów tej pomocy. Formułowane pod adresem funkcjonujących 
rozwiązań zarzuty sprowadzają się do krytyki mechanizmu, który – oprócz posiadania 
licznych defektów natury legislacyjnej1 – opiera się na rozstrzyganiu kwestii zasadności 
oraz potrzeby udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez sądy prowadzące postępo-
wanie i nie obejmuje swym zakresem tzw. pomocy przedsądowej, udzielanej aktualnie 
przez organizacje pozarządowe oraz studenckie poradnie prawne. Na krytykę zasługu-
je również istnienie odrębnych, w ramach poszczególnych procedur: cywilnej, karnej 
i  sądowoadministracyjnej, modeli pomocy prawnej z urzędu, które wymagałyby unifikacji 
oraz ujednolicenia kryteriów jej przyznawania. Przedmiotem niniejszego opracowania 
jest przedstawienie modelu funkcjonującego w ramach postępowania cywilnego w zakre-
sie ustanawiania pełnomocnika z urzędu na tle praktyki orzeczniczej.

* Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uni
wersytetu Szczecińskiego, radca prawny.

1 Szerzej na ten temat zob.: P. Mijal, Nieodpłatna pomoc prawna jako realizacja 
prawa do sądu, EP 2012, Nr 12, s. 43 i n.

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, ze zm., dalej jako: KSCU.
3 P 37/07, OTK–A 2008, Nr 5, poz. 80.
4 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
5 Dz.U. z 2010 r. Nr 7 poz. 45.
6 Szerzej na ten temat zob.: M. Sorysz, Ustanowienie dla strony pełnomocnika 

z urzędu oraz obowiązki pełnomocnika w postępowaniu cywilnym na tle nowe
lizacji KPC z 17.12.2009 r. – zagadnienia wybrane, MoP 2010, Nr 12, s. 660 i n. 
oraz M. Mamiński, Ustanowienie pełnomocnika z urzędu po nowelizacji KPC, MoP 
2010, Nr 15, s. 870 i n.

7 Dz.U. z 2008 r. Nr 110, poz. 706.
8 Zob.: post. SN z 29.1.2009 r., V CZ 1/09 oraz 25.3.2009 r., V CZ 10/09, Legalis.
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W wyniku wprowadzonych zmian legislacyjnych, stanowiących 
konsekwencję orzeczenia TK, w aktualnie obowiązującym stanie 
prawnym ubieganie się o  ustanowienie radcy prawnego lub 
adwokata jest możliwe zarówno w  przypadku osób fizycz-
nych, jak i osób prawnych lub innych jednostek organizacyj-
nych, którym ustawa przyznaje zdolność sądową. Podmioty 
te mogą się domagać ustanowienia dla nich profesjonalnego peł
nomocnika, jeżeli złożą oświadczenie, z  którego wynika, że nie 
są w stanie ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny – w przypadku osób 
fizycznych (art. 117 § 2 KPC) – bądź jeśli wykażą, że nie mają do
statecznych środków na poniesienie tych kosztów – w odniesieniu 
do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, którym 
ustawa przyznaje zdolność sądową (art. 117 § 3 KPC).
Na uwagę zasługuje wprowadzone przez ustawodawcę rozróżnie
nie sprowadzające się do obowiązku osób fizycznych jedynie zło
żenia oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o  stanie ro
dzinnym, majątku, dochodach i  źródłach utrzymania, natomiast 
w  sytuacji osób prawnych już wykazywania określonych okolicz
ności. Wprowadzenie wobec osób prawnych wymogu dowodzenia 
okoliczności uzasadniających wniosek o ustanowienie pełnomoc
nika z urzędu powoduje zaostrzenie kryteriów oceny, co nie znaj
duje racjonalnego uzasadnienia. Osoba prawna (jednostka orga
nizacyjna) może wykazywać swą sytuację majątkową (finansową, 
ekonomiczną) za pomocą wszelkich środków dowodowych, choć 
podstawowe znaczenie mają dokumenty, np. wyciągi z ksiąg, bi
lansów, sprawozdań rachunkowych, kont bankowych itp.9

Istniejące zróżnicowanie zdaje się być całkowicie nieuzasadnione 
oraz pozbawione merytorycznego uzasadnienia. Wystarczające 
byłoby bowiem składanie analogicznych oświadczeń przez osoby 
prawne, bez potrzeby załączania – jak to ma miejsce obecnie – ich 
pełnej dokumentacji bilansoworachunkowej (księgi rachunkowe, 
sprawozdania finansowe, deklaracje i zeznania podatkowe, wycią
gi z  rachunków bankowych), zwłaszcza gdyby tak jak w  sytuacji 
osób fizycznych sporządzony został wzór takiego oświadczenia 
uwzględniającego specyfikę prowadzenia księgowości. Znajdująca 
podstawę w art. 120 § 4 w zw. z art. 163 § 1 KPC sankcja, przewi
dziana za podanie świadomie nieprawdziwych okoliczności w celu 
uzyskania ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, w posta
ci grzywny w wysokości do 5000 zł, która musiałaby obejmować, 
oprócz strony, również osobę podpisującą oświadczenie w  imie
niu osoby prawnej, z pewnością stanowiłaby wystarczające zabez
pieczenie przed próbami nadużyć w  tym zakresie. Jednocześnie 
z pewnością wpłynęłoby to na uproszenie, a w konsekwencji skró
cenie czasu analizy przez sąd dokumentacji bilansoworachunko
wej przedkładanej przez osoby prawne, które w ten sposób dążą do 
wykazania okoliczności, że nie mają dostatecznych środków na po
niesienie kosztów wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata.
Nie sposób jednak dokonywać dalszego omówienia istniejącego 
modelu przyznawania pomocy prawnej z urzędu bez chociażby po
bieżnego przytoczenia uzasadnienia przywołanego wyżej orzecze
nia TK. Jego analiza, w aspekcie badanych w kontekście zarzutu 
niezgodności z ustawą zasadniczą wzorców kontroli konstytucyj
ności, prowadzi do wniosku, że przepisy art. 45 ust. 1 oraz art. 77 

ust. 2 Konstytucji RP stanowią dla ustawodawcy nakaz należytego 
ukształtowania sytemu wymiaru sprawiedliwości w wymiarze in
stytucjonalnym i proceduralnym oraz zapewnienia jego efektyw
nego funkcjonowania, a także zakazują zamykania lub nadmierne
go ograniczania dostępu do wymiaru sprawiedliwości. TK zwrócił 
również uwagę, że wejście Polski do systemu Europejskiej Kon
wencji o  Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności10, 
gdzie na tle art. 6 (prawo do sądu) ukształtowało się orzecznictwo 
wyraźnie wiążące naruszenie prawa do sądu z nadmiernym ogra
niczeniem prawa do pomocy prawnej i kwestią zakresu zwolnienia 
od kosztów oraz możliwości przyznania pomocy prawnej z urzę
du11, wymaga jednak oceny zarówno przesłanek formułowanych 
w tej kwestii w ustawodawstwie zwykłym, jak i poglądów wyrażo
nych w dawniejszym orzecznictwie sądowym, z wykorzystaniem 
acquis ukształtowanego na tle tej Konwencji12. 

Zdaniem TK owe dwa czynniki: zwolnienie od kosztów są
dowych i związana z nim możliwość ustanowienia facho
wego pełnomocnika z  urzędu, są newralgicznymi polami 
realizacji prawa do sądu, aczkolwiek mogą funkcjonować 
niezależnie od siebie. Dodatkowo w  ocenie TK wątpliwe 
jest traktowanie możliwości uzyskania pomocy prawnej 
z  urzędu w  kategoriach przywileju (co występuje czasem 
w  werbalizacji problemu w  polskim orzecznictwie sądo
wym), a  nie jako prawa podmiotowego. Stąd też posta
nowienie o  odmowie zwolnienia od kosztów sądowych 
powinno być wydawane po wyjaśnieniu wszystkich oko
liczności dotyczących sytuacji finansowej wnioskodawcy, 
ponieważ rzutuje ono na możliwość uzyskania – w dalszej 
kolejności – pomocy prawnej z urzędu. 

Konstytucyjna zasada prawa do sądu powinna skutkować taką wy
kładnią przepisów postępowania cywilnego, aby w razie wątpliwo
ści sąd orzekał na korzyść podmiotu zwracającego się o zwolnienie 
od kosztów i ustanowienie pełnomocnika. Jak wskazała przy wy
kładni art. 6 EKPCz, przepis ten może nałożyć na państwo obo
wiązek zapewnienia pomocy adwokackiej, jeżeli jest niezbędna dla 
realizacji skutecznego dostępu do sądu, tak aby prawa gwaranto
wane przez Konwencję nie były tylko teoretyczne i iluzoryczne. Po
przez ustanowienie fachowego pełnomocnika realizuje prawo do 
wysłuchania – rzeczowego przedstawienia swoich racji13.
Wyznaczone przez TK w  przedstawionym orzeczeniu standardy 
przyznawania pomocy prawnej z urzędu, które znajdują również 
swoje źródło w systemie konwencyjnym, zdają się być nie do 

9 Zob.: post. SN z 8.11.1976 r., I CZ 96/76, OSPiKA 1977, Nr 10, poz. 165.
10 Dz.U. z 1930 r. Nr 61, poz. 284, ze zm., dalej EKPCz lub Konwencja.
11 Zob. wyr. ETPCz z  9.10.1979 r. w  sprawie Airey przeciwko Irlandii, skarga 

nr 6289/73, Zbiór Orzeczeń ETPCz Seria A, Nr 32, s. 11 i n. oraz Baza Orzecznic
twa ETPCz: hudoc.echr.coe.int .

12 Por. wyr. ETPCz z: 15.2.2005 r. Steel i Morris przeciw Zjednoczonemu Królestwu, 
skarga nr 68416/01; 19.9.2000 r. w  sprawie Glaser przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 32346/96; 7.5.2002 r. w sprawie Mc Vicar przeciwko Zjed
noczonemu Królestwu, skarga nr 46311/99, Baza Orzecznictwa ETPCz: hudoc.
echr.coe.int.

13 P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w  postępowaniu cywilnym, Warszawa 
2005, s. 92.
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końca recypowane na grunt praktyki sądowej w sytuacjach ustana
wiania profesjonalnych pełnomocników.
Pomimo nowelizacji przepisów KPC bez wątpienia nadal aktualne 
pozostaje stanowisko, zgodnie z którym sąd może ustanowić rad-
cę prawnego lub adwokata na wniosek strony, nie może nato-
miast uczynić tego z urzędu14. Sąd nie jest bowiem uprawniony 
do narzucenia stronie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sytu
acji, kiedy nie jest ona zainteresowana udzieleniem jej nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nawet gdyby sąd rozstrzygający sprawę uznawał 
to za konieczne i niezbędne dla zachowania dalszego toku postępo
wania. Za wyjątkowy w tym zakresie uznać należy jedynie art. 5601 
KPC, umożliwiający – w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchy
lenie oraz zmianę ubezwłasnowolnienia – na ustanowienie pełno
mocnika z urzędu dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasno
wolnienie, lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, jeżeli ze względu na 
stan zdrowia psychicznego nie jest ona zdolna do złożenia wnio
sku, a sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za 
potrzebny. Analogiczna regulacja został zawarta w art. 48 ustawy 
z  19.8.1994 r. o  ochronie zdrowia psychicznego15. W  pozostałych 
przypadkach ustanowienie pełnomocnika z urzędu może nastąpić 
jedynie na wniosek strony lub uczestnika postępowania.
Podejmując rozstrzygnięcie w zakresie przyznania profesjonalne
go pełnomocnika z urzędu, oprócz kryterium dochodowego, które 
zdaje się nadal posiadać rangę podstawowego, sąd – kierując się re
gulacją zawartą w art. 117 § 5 KPC – bada również potrzebę udzia
łu w sprawie radcy prawnego lub adwokata. Obiektywne probierze 
oraz wskaźniki owej potrzeby nie zostały jednak przez ustawodaw
cę, chociażby w sposób przykładowy, wskazane w tym przepisie. 
Niemniej jednak stanowi ona drugi istotny, choć znacznie mniej 
obiektywny element, który łącznie z kryterium statusu material
nego musi wystąpić, aby doszło do przyznania stronie pełnomoc
nika z urzędu. Jakkolwiek w postępowaniu cywilnym sąd roz-
patrujący sprawę nie jest bezwzględnie związany wnioskiem 
strony o ustanowienie dla niej radcy prawnego lub adwokata, 
co wynika z dyspozycji art. 117 KPC, który nie tworzy sam w so
bie prawa podmiotowego, to ograniczenie możliwości przyznania 
pomocy prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika osobie nie
zamożnej należy do wypadków wyjątkowych16.
W orzecznictwie wskazuje się zatem na istnienie dwóch podstaw 
przyznania pełnomocnika, których dopiero kumulatywne 
wystąpienie czyni żądanie strony w tym zakresie zasadnym 
i usprawiedliwionym. Jeśli bowiem osoba fizyczna niezwolniona 
od kosztów sądowych, domagająca się ustanowienia dla niej radcy 
prawnego lub adwokata, złoży oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku utrzyma
nia koniecznego dla siebie i swojej rodziny, to sąd przychyli się do 
prośby strony tylko wtedy, gdy uzna udział profesjonalnego peł
nomocnika w sprawie za potrzebny. W razie braku jednej z powyż
szych przesłanek sąd oddali złożony przez stronę wniosek o udzie
lenie pomocy prawnej z  urzędu. Wobec tego przy ustanawianiu 
pełnomocnika z urzędu należy mieć na uwadze przede wszystkim 
aktualną sytuację materialną strony oraz charakter toczącej się 
sprawy17. Potrzeba udziału w sprawie radcy prawnego lub adwo
kata stanowi bowiem ustawową przesłankę ustanowienia takiego 

pełnomocnika. Oceny, czy taka potrzeba zachodzi, sąd dokonuje, 
biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a  szcze
gólnie jej nieporadność w  formułowaniu żądań i  przedstawianiu 
okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy, jej 
ewentualne zawiłości i konieczność prowadzenia wielowątkowego 
postępowania dowodowego oraz rozważenia skomplikowanych 
zagadnień prawnych18. Stan zawiłości sprawy sądowej nie jest za
tem jedynym kryterium warunkującym potrzebę udziału radcy 
prawnego lub adwokata w postępowaniu. Stwierdzenie zaistnienia 
tej przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu powinno być 
bowiem dokonane przy uwzględnieniu zarówno okoliczności doty
czących charakteru danej sprawy (stopnia jej skomplikowania), jak 
i możliwości oraz umiejętności istniejących po stronie wnioskują
cego, np. ewentualnej nieporadności czy trudności z  samodziel
nym podejmowaniem czynności procesowych19. Analiza praktyki 
orzeczniczej prowadzi zatem do wniosku, że przyznanie z urzędu 
radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu będzie potrzebne 
zazwyczaj w sytuacji, gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest 
na tyle niezorientowana w postępowaniu, iż ma kłopoty z samo
dzielnym inicjowaniem czynności procesowych, bądź gdy sprawa 
jest skomplikowana pod względem faktycznym lub prawnym, a jej 
poprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, którą powinni po
siadać profesjonalni pełnomocnicy. W praktyce sądowej zdarza się 
jednak, co powinno zostać definitywnie wyeliminowane, że usta
nowienie pełnomocnika z urzędu ma przyczynić się do pomocy są
dowi, a nie stronie, która w sposób ewidentny, nadużywając prawa 
do sądu i  wszczynając kolejne postępowania sądowe, nie potrafi 
sprecyzować swoich roszczeń oraz oczekiwań. W  takiej sytuacji 
sąd, ustanawiając radcę prawnego lub adwokata, niejako przerzuca 
ciężar ustalenia przedmiotu i zakresu sporu, którego wywiedzenie 
z oświadczeń strony jest niemożliwe, na pełnomocnika z urzędu, 
najczęściej poprzez zobowiązanie go do sprecyzowania, czego do
maga się strona.
W praktyce sądowej podnosi się bowiem, że prawo do reprezento
wania interesów przed sądem nie może być rozumiane jako bez
względne prawo do każdorazowego żądania ustanowienia dla po
woda pełnomocnika z urzędu, gdyż z brzmienia art. 117 § 5 KPC 
wynika, iż jedną z przesłanek przyznania stronie pomocy pełno
mocnika z urzędu jest uznanie przez sąd orzekający, że udział rad
cy prawnego lub adwokata jest w  sprawie niezbędny. Zasadność 
przyznania pełnomocnika z  urzędu każdorazowo podlega więc 
ocenie sądu20. Z pewnością przesłanki takiej nie będą stanowiły 
subiektywne odczucia strony, ponieważ emocjonalny charakter 
spraw rozwodowych nie może stanowić wyłącznego argumentu 
przemawiającego za ustanowieniem pełnomocnika z urzędu21.

14 Zob.: post. SN z 15.11.1967 r., III PRN 73/67, NP. 1968, Nr 9, s. 1377; wyr. SN 
z  6.11.1996 r., II UKN 7/96, OSNAPiUS 1997, Nr 11, poz.  200 i  wyr. SN 
z 16.12.1997 r., II UKN 404/97, OSNAPiUS 1998, Nr 21, poz. 641.

15 Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.
16 Zob.: post. SA w Krakowie z 11.8.2010 r., I ACz 1041/10, Legalis.
17 Zob.: post. SA w  Katowicach z  10.9.2012 r., III AUz 206/12, www.orzeczenia.

ms.gov.pl.
18 Zob.: post. SA w Rzeszowie z 24.8.2012 r., I ACz 548/12, Legalis.
19 Zob.: post. SA w Warszawie z 24.10.2006 r., III AUz 201/06, LexPolonica.
20 Zob.: wyr. SA w Gdańsku z 21.5.2013 r., I ACa 142/13, Legalis.
21 Zob.: post. SA w Krakowie z 1.2.2011 r., I ACz 29/11, Legalis.
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Należy mieć również na względzie, że dokonanie przez sąd 
niewłaściwej oceny w zakresie potrzeby ustanowienia peł
nomocnika z  urzędu może, w  określonych przypadkach, 
prowadzić do pozbawienia strony prawa do obrony jako 
przesłanki bezwzględnej nieważności postępowania.

W judykaturze wskazuje się, że w niektórych przypadkach nieprzy
znanie fachowego pełnomocnika z urzędu – mimo spełnienia określo
nych warunków – może być kwalifikowane jako powodujące nieważ
ność postępowania wskutek pozbawienia strony możności obrony jej 
praw. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy strona swoim zachowa
niem wykazuje nieznajomość reguł postępowania lub nieporadność 
prowadzącą do tego, że przy faktycznym lub prawnym skomplikowa
niu sprawy nie jest w stanie wykorzystać prawnych możliwości pra
widłowego jej prowadzenia. Co do zasady odmowa ustanowienia 
dla strony radcy prawnego lub adwokata z  urzędu (pomijając 
kwestię ewentualnego braku pouczenia o takiej możliwości) nie 
usprawiedliwia zarzutu nieważności postępowania wskutek po-
zbawienia strony możności obrony swych praw. Z tych względów 
w okolicznościach sprawy, w której istotą sporu są ustalenia faktów 
odnoszących się do stanu zdrowia i zdolności do pracy, brak fachowe
go pełnomocnika zasadniczo nie może być uznany za powodujący po
zbawienie strony możliwości obrony jej praw22. Natomiast oddalenie 
wniosku o ustanowienie pełnomocnictwa procesowego z urzędu dla 
strony, która z powodu choroby psychicznej nie jest w stanie podjąć 
racjonalnej obrony swych praw w postępowaniu sądowym, uzasadnia 
nieważność postępowania spowodowaną pozbawieniem strony moż
ności obrony swych praw23. Również podjęcie przez sąd I instancji de
cyzji o potrzebie ustanowienia w sprawie pełnomocnika z urzędu już 
po wydaniu nieprawomocnego wyroku obliguje sąd odwoławczy do 
rozważenia, czy brak pomocy radcy prawnego lub adwokata w postę
powaniu poprzedzającym wydanie tego orzeczenia nie mógł być przy
czyną pozbawienia możności obrony praw, a tym samym prowadzić 
do nieważności postępowania24.
W orzecznictwie zwraca się również uwagę na przypadki, gdy o ko
nieczności ustanowienia radcy prawnego lub adwokata decydują 
określone zaniechania strony w  toku postępowania. Wówczas za 
potrzebą ustanowienia pełnomocnika z urzędu w celu zapewnienia 
stronie należytej ochrony jej praw przemawiają niekwestionowane 
przez nią w toku procesu wady postępowania dowodowego25.

Dopuszcza się natomiast odmowę zwolnienia strony od 
kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika w celu 
wniesienia skargi o  stwierdzenie niezgodności z  prawem 
prawomocnego orzeczenia, jeżeli skarga z  oczywistych 
względów podlegałaby odrzuceniu26.

Kwestia braku pouczenia o możliwości domagania się ustanowie
nia pełnomocnika może stać się również podstawą apelacji, gdyż 
ocena, czy w takiej sytuacji wystąpiła powinność, o której mowa 
w  art. 5 KPC, należy do sądu. To sąd, kierując się swoją wiedzą 
i doświadczeniem, ocenia, czy wystąpiły przesłanki uzasadniające 
pouczenie strony. Brak pouczenia o możliwości złożenia wniosku 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu może stanowić uchybienie 

procesowe mające wpływ na wynik sprawy. Wpływ ten należy jed
nak wykazać27. Brak pouczenia strony będącej osobą niesłyszącą, 
niemówiącą i bardzo słabo widzącą o możliwości uzyskania pomo
cy prawnej z urzędu i możliwości uzupełnienia postępowania do
wodowego poprzez np. wezwanie biegłych na rozprawę w celu za
dania im dodatkowych pytań stanowi naruszenie art. 5 i 212 KPC 
i może być oceniane jako naruszające prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, gwarantowanego przez art. 6 ust 1 EKPCz, oraz naru
szające zasady zawarte w art. 45 Konstytucji RP28.
Na uwagę zasługuje również stanowisko SN, który wskazuje, że 
z prawa do rzetelnego procesu wynika, iż wniosek o ustano-
wienie pełnomocnika z  urzędu winien być rozpoznany bez 
zbędnej zwłoki, a także bez podejmowania dalszych definitywnych 
w  skutkach dla stron czynności procesowych, a  w szczególności 
przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie29.
Niewątpliwie na gruncie obecnie obowiązujących regulacji KPC, 
znowe lizowanych przede wszystkim dzięki interwencji orzeczniczej 
TK, nastąpiło poszerzenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się 
o przyznanie radcy prawnego lub adwokata z urzędu, a kryterium do
chodowe przestało być jedynym decydującym o możliwości ustano
wienia profesjonalnego pełnomocnika, choć nadal pozostaje najistot
niejsze. Niemniej jednak efektywność funkcjonowania istniejącego 
systemu jest uzależniona wyłącznie od dyskrecjonalnej decyzji sądu 
rozstrzygającego sprawę, który w  tym zakresie, oprócz zobiektywi
zowanej przesłanki cenzusu majątkowego strony, kieruje się również 
niezbyt precyzyjnym kryterium „potrzeby udziału profesjonalnego 
pełnomocnika w sprawie”. Ustawodawca nie dokonał bowiem egzem
plifikacji sytuacji bądź określania przesłanek, które przesądzałyby 
o konieczności przyznania stronie pełnomocnika z urzędu, co zdaje 
się w  pewniej mierze wypełniać praktyka orzecznicza, zmierzająca 
do wyznaczenia swoistego standardu oraz ustalenia zasad istnienia 
potrzeby ustanawiania radców prawnych lub adwokatów z  urzędu. 
Wpływa to niewątpliwie na umożliwienie dostępu do wymiaru spra
wiedliwości, choć jednocześnie nie stwarza warunków, aby realizacja 
prawa do sądu w tym aspekcie przybrała absolutny charakter.

Streszczenie:
Opracowanie dotyczy pomocy prawnej świadczonej przez państwo 
w zakresie przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej. W artykule 
omówiono kwestie związane z wyznaczaniem pełnomocnika z urzę
du w ramach procedury cywilnej. W opracowaniu dokonano przed
stawienia orzecznictwa sądowego dotyczącego zasad oraz trybu 
przyznawania pełnomocnika z urzędu. Przeprowadzono analizę kry
teriów jakimi powinien kierować się sąd dokonując wyznaczenia peł
nomocnika. Wskazano na problemy z tym związane, w tym słabość 
rozwiązań legislacyjnych. Zawarto również propozycję zmian legisla
cyjnych prowadzący do poprawy tego stanu rzeczy.

22 Zob.: post. SN z 18.10.2011 r., III UZ 24/11, Legalis.
23 Zob.: wyr. SN z 14.2.2013 r., II CSK 385/12, Legalis.
24 Zob.: wyr. SN z 8.6.2006 r., II CSK 51/06, MoP 2006, Nr 13 s. 680.
25 Zob.: wyr. SN z 14.2.2013 r., II CSK 385/12, Legalis.
26 Zob.: uchw. SN z 13.7.2010 r., III CZP 29/10, OSNC 2010, Nr 11 poz. 144.
27 Zob.: wyr. SN z 28.10.2003 r., I CK 185/02, Legalis.
28 Zob.: wyr. SN z 2.2.2011 r., I UK 293/10, MoPr 2011, Nr 8, s. 437.
29 Zob.: wyr. SN z 11.7.2012 r., II CSK 657/11, OSNC 2013, Nr 4 poz. 49.
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Słowa kluczowe:
nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z urzędu, pomoc prawna 
na etapie sądowym, prawo do sądu, postępowanie cywilne

Appointment of public attorney at law in a civil 
procedure based on judicial practice

Summary:
Development concerns legal assistance provided by the State in granting 
free legal aid. The article discusses issues related to the appointment of 

legal aid in civil procedure. The study was to present the legal decisions 
on the rules and procedures for the granting of legal aid. An analysis of 
the criteria which should guide the court making appoint a representa-
tive. Pointed out the issues involved, including the weakness of legisla-
tive solutions. The contents of the proposed legislative changes leading 
to improve this state of affairs.

Keywords:
free legal aid, legal advice from the office, judicial legal aid, the right to 
sue, civil procedure 

Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek Rzecznika Praw 
Obywa telskich, orzekł, że art. 81 § l KPK w zakresie, w jakim nie 
przewiduje sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o  odmo
wie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył 
wniosek w trybie art. 78 § l KPK, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 
w zw. z art. 45 ust. l i z art. 78 Konstytucji RP. Jednocześnie TK 
stwierdził, że art. 78 § KPK w zakresie, w  jakim nie przewiduje 
zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy 
z urzędu, jest niezgodny z art. 78 w zw. z art. 42 ust. 2 Konsty
tucji RP.

Wszystkich skutków wprowadzenia wyżej wzmiankowanych zmian 
nie sposób jeszcze przewidzieć, niemniej jednak pożądane jest 
przeprowadzenie analizy dotychczasowej praktyki orzeczniczej 

Ustanawianie 
obrońcy z urzędu 
w postępowaniu karnym  
na tle praktyki orzeczniczej

Przemysław Mijal*

Niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.10.2013 r.1, stwierdzający niezgodność 
z Konstytucją RP braku sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznacze-
nia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § KPK, oraz 
możliwości zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, 
jak również przyjęta 30.8.2013 r. przez Sejm RP nowelizacja KPK2, zmierzająca do przemo-
delowania postępowania sądowego w kierunku większej kontradyktoryjności, która stwa-
rza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej służy poszanowaniu 
praw uczestników postępowania, oraz przyznająca radcom prawnym uprawnienia w zakre-
sie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych niewątpliwie 
wniosły i z pewnością – w perspektywie najbliższych lat – jeszcze wniosą istotne zmiany 
do funkcjonującego dotychczas modelu obrony z urzędu w sprawach karnych.

* Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uni
wersytetu Szczecińskiego, radca prawny.

1 Wyr. TK z 8.10.2013 r., K 30/11, Dz.U. z 2013 r., poz. 1262.
2 Zob. druk sejmowy nr 1586, obejmujący sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw Zmian w Kodyfikacjach i uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu 30.8.2013 r. 
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, jak również druk 1734 – uchwała Senatu RP z 20.9.2013 r., wprowadzająca 
poprawki do uchwalonej przez Sejm ustawy.
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w  zakresie ustanawiania obrońców z  urzędu, którymi do końca 
2014 r. pozostają wyłącznie adwokaci.
Dotychczas wydawane przez sąd postanowienie w  przedmiocie 
nieuwzględnienia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu 
było niezaskarżalne, gdyż żaden przepis prawa nie przewidywał 
możliwości jego zaskarżenia3, a w literaturze4 oraz orzecznictwie 
powszechnie uznawane było, że zarządzenie o  odmowie wyzna
czenia obrońcy z  urzędu należy do tej grupy zarządzeń, na któ
re nie przysługuje zażalenie5. Postanowienie w  przedmiocie wy
znaczenia obrońcy z urzędu wydawane w trybie art. 78 § 1 KPK 
było niezaskarżalne, choć nie oznaczało to, że kwestia ustanowie
nia obrońcy z urzędu pozostawała poza jakąkolwiek kontrolą in
stancyjną. W myśl bowiem dyspozycji art. 447 § 3 KPK zarzuty, 
które nie mogą stanowić zażalenia, zawsze mogą być podnoszo
ne w apelacji, o  ile strona zdecyduje się na jej wywiedzenie6. Po
nadto również podczas rozpoznawania zażalenia na zarządzenie 
o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia z uwagi na niedopełnie
nie wymogu tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego skarżący 
miał prawo powołać się na bezzasadną odmowę wyznaczenia mu 
obrońcy z urzędu, która spowodowała, że nie mógł dopełnić tego 
wymogu pisma procesowego, czego konsekwencją było nieprzy
jęcie samego środka, ale wtedy tylko, gdy odmowa nastąpiła po
mimo wykazania istnienia warunków do wyznaczenia mu takiego 
obrońcy, wskazanych w art. 78 § 1 KPK, czyli gdy była efektem wa
dliwego działania organu procesowego decydującego o wyznacze
niu obrońcy7. Brak udziału ustanowionego z urzędu obrońcy 
może stanowić również zarzut kasacyjny. W orzecznictwie SN 
wskazuje się bowiem, że oczywiste jest, iż z punktu widzenia in
teresów oskarżonego i sprawności postępowania obecność obroń
cy będącego adwokatem zawsze jest dla niego korzystna. Jednak, 
aby móc konstruować skuteczny zarzut kasacyjny, należy wykazać, 
że in concreto brak obrońcy w sposób niedający się zaakceptować 
w demokratycznym państwie prawa uszczuplił realne możliwości 
zarówno kwestionowania sprawstwa, jak i  wymiaru kary przez 
oskarżonego. Tenże brak musi być skutkiem rażących uchybień 
sądu oraz mieć istotny (a nie jakikolwiek, abstrakcyjny) wpływ na 
treść wyroku8.
Trybunał uznał jednak te wypracowane przez judykaturę zasady 
sądowej kontroli decyzji w  sprawie odmowy oraz cofnięcia wy
znaczenia obrońcy z urzędu, które w pewnym zakresie wypełniały 
brak wyraźnej regulacji umożliwiającej zaskarżenie niekorzystnego 
dla wnioskodawcy rozstrzygnięcia, za niewystarczające i stanął na 
stanowisku, że istniejącego pominięcia ustawodawczego w tej ma
terii nie sposób uznać za zgodnego z ustawą zasadniczą. Punktem 
wyjścia do oceny konstytucyjności zakwestionowanych przepisów 
stało się bowiem znaczenie prawa do obrony w procesie karnym, 
wynikającego z  art. 42 ust.  2 Konstytucji RP. W  ocenie TK sta
nowi ono jedno z podstawowych zasad procesu karnego, a także 
elementarny standard demokratycznego państwa prawnego, a za
tem powinno być realne i efektywne, a nie iluzoryczne. W konse
kwencji wymaga to stworzenia jednostkom warunków, w których 
będą mogły z tego prawa skutecznie korzystać dla obrony swoich 
interesów. Ponadto wyznaczenie obrońcy z urzędu – niezależnie 
od tego, czy dokonywane jest w ramach obrony obligatoryjnej na 

podstawie art. 79 §  l i 2 oraz art. 80 KPK, czy też na podstawie 
art. 78 §  l KPK –  jest przede wszystkim rozstrzygnięciem o spo
sobie korzystania przez oskarżonego z  prawa do obrony. Prezes 
sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy, działając na podstawie 
art. 81 § l KPK, decyduje zatem o realizacji jednego z praw podmio
towych oskarżonego. W  ocenie TK rozstrzygnięcie o  przyznaniu 
bądź odmowie przyznania obrońcy z urzędu oskarżonemu wystę
pującemu z wnioskiem w trybie art. 78 § l KPK jest „sprawą” w ro
zumieniu art.  45 ust.  l Konstytucji RP. Decyduje bowiem o  pra
wach lub obowiązkach konkretnego podmiotu na podstawie norm 
prawnych wynikających z przepisów prawnych. Dokonując oceny 
wniosku oskarżonego ubiegającego się o przyznanie mu obrońcy 
z urzędu z uwagi na brak możliwości poniesienia kosztów obrony 
z wyboru, prezes właściwego sądu rozstrzyga o formie korzystania 
z prawa do obrony, a przede wszystkim o tym, jak to prawo będzie 
realizowane.
Z powyższych względów rozstrzygnięcie w  sprawie wyznaczenia 
obrońcy z urzędu powinno, co do zasady, podlegać instancyjnej we
ryfikacji sądowej – zaskarżalności – zgodnie z wymogami art. 45 
ust. l oraz art. 78 Konstytucji RP, a ewentualne odstępstwo od tej 
zasady byłoby możliwe jedynie przy założeniu, że da się je uzasad
nić szczególnymi okolicznościami legitymowanymi konstytucyjnie. 
Analizując obowiązujące regulacje, TK nie znalazł jednak okolicz
ności, które uzasadniałyby odstąpienie od zaskarżalności rozstrzy
gnięcia o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu niezamożnemu 
oskarżonemu. W  ocenie TK nie przemawia za tym ani przesłan
ka ważnego interesu postępowania, ani postulat jego sprawnego 
i szybkiego przeprowadzenia. Określenie sposobu, w jaki oskarżo
ny będzie realizował przysługujące mu prawo podmiotowe do obro
ny, dotyczy bowiem jednej z podstawowych gwarancji wyznaczają
cych jego status w ramach postępowania karnego.
W konsekwencji TK uznał, że rozstrzygnięcie podejmowane na 
podstawie art. 81 § l w związku z art. 78 § l KPK pozostaje poza 
zakresem kompetencji sądu w rozumieniu konstytucyjnym. Wy
znaczenie obrońcy z  urzędu niezamożnemu oskarżonemu leży 
bowiem w kompetencji prezesa sądu właściwego do rozpoznania 
sprawy, a  wydane przez niego rozstrzygnięcie –  wskutek braku 
możliwości jego zaskarżenia –  nie podlega kontroli sądu. Analo
gicznie sytuacja kształtuje się w nieco odmiennej sytuacji proce
sowej, a  mianowicie cofnięcia przez sąd wyznaczenia obrońcy 
z urzędu, jeśli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie 
których go wyznaczono. Ustawodawca również nie przewidział 
weryfikacji tej decyzji procesowej. Zdaniem TK rozstrzygnięcie 
sądu na podstawie art. 78 § 2 KPK oddziałuje bezpośrednio na tę 
sferę uprawnień oskarżonego, które wynikają z  gwarancji 

3 Zob.: post. SA w Krakowie z 9.12.2010 r., II AKz 474/10, KZS 2011, z. 2, poz. 49.
4 Zob. J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 

2010, s. 302; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. 
Tom l. Komentarz do art. 1–296, Warszawa 2007, s. 434–435.

5 Zob.: post. SA w Katowicach z 27.1.2010 r., II AKz 29/10, OSA/Kat. 2010, Nr 1, 
poz. 22.

6 Zob.: post. SA w Katowicach z 31.3.2010 r., II AKz 185/10, OSA/Kat. 2010, Nr 2, 
poz. 16.

7 Zob.: post. SN z 20.3.2013 r., III KZ 13/13, Legalis.
8 Zob.: post. SN z 28.2.2013 r., V KK 336/12, Legalis.

➜



DEBATA ŚRODOWISKOWA

Projekt „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prawa do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP). Powinna ona pod
legać merytorycznej weryfikacji i nie może być objęta wyjątkiem, 
o którym mowa w art. 78 zd. 2 Konstytucji RP.
Podkreślenia wymaga, że z  sentencją orzeczenia TK oraz żąda
niem zawartym we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, już 
podczas toczącego się postępowania, w pełni zgodzili się pozostali 
jego uczestnicy – Sejm RP9 oraz Prokurator Generalny10 – co już 
na etapie rozstrzygania sprawy zdawało się świadczyć o kierunku, 
w jakim zmierza rozstrzygnięcie TK.
Niezależnie od zmian, jakie przyniesienie spodziewana noweliza
cja KPK, która będzie stanowić reakcję ustawodawcy na orzeczenie 
TK, zmierzająca zapewne przede wszystkim w kierunku wprowa
dzenia zaskarżalności decyzji sądu w  zakresie odmowy ustano
wienia pełnomocnika z  urzędu oraz cofnięcia jego wyznaczenia, 
warto prześledzić dotychczasowy dorobek orzeczniczy w tej mate
rii. Co prawda sąd konstytucyjny w przytoczonym orzeczeniu nie 
wypowiadał się na temat konieczności dokonania innych zmian 
w  istniejącym modelu wyznaczania obrońców i  pełnomocników 
z urzędu w sprawach karnych, który być może należałoby ujedno
licić z system ich ustanawiania w postępowaniu cywilnym, gdzie 
część kompetencji w tym zakresie (np. wyznaczenie konkretnego 
pełnomocnika) realizowana jest przez samorządy zawodowe, ale 
przy okazji projektowanych zmian KPK warto byłoby rozważyć 
również ten aspekt sprawy.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem judykatury na sądzie 
karnym nie spoczywa obowiązek pouczania oskarżonego 
o  konieczności przedłożenia dokumentów wykazujących 
brak posiadania przez niego środków na ustanowienie 
obrońcy oraz udowodnienia, że nie jest w  stanie ponieść 
kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzyma
nia siebie i rodziny, a zatem koniecznej przesłanki przyzna
nia obrońcy z urzędu, przewidzianej w art. 78 § 1 KPK.

Żaden bowiem przepis procesowy nie nakłada na sąd obowiązku 
pouczania oskarżonego o konieczności przedłożenia stosownych 
dokumentów w  celu wykazania przesłanek uzasadniających wy
znaczenie obrońcy z urzędu w trybie art. 78 § 1 KPK. O naruszeniu 
zasady lojalności można byłoby mówić jedynie w kontekście treści 
art. 16 § 2 KPK, jednak pod warunkiem, że w świetle okoliczności 
sprawy byłoby nieodzowne udzielenie oskarżonemu odpowiednie
go pouczenia, a więc wskazania, że w stosownym terminie winien 
udokumentować swoje twierdzenia, pod rygorem niekorzystnych 
dla niego skutków procesowych11. Odmienne stanowisko zostało 
zaprezentowane w wyroku SN z 1.7.2009 r.12, w którym wskazano, 
że wobec unormowania art. 78 § 1 KPK to obowiązkiem oskarżo
nego jest należyte wykazanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie. Jed
nak o tym obowiązku i sposobach wykazania trzeba go pouczyć, 
do czego zobowiązuje przepis art. 16 § 2 KPK, z konsekwencjami 
procesowymi określonymi w art. 16 § 1 KPK. Z uwagi na zaryso
wane rozbieżności w  tym zakresie uznać należy, że zasadne jest 
wskazanie stronie przez sąd zarówno na możliwość wystąpienia 
z  wnioskiem o  ustanowienie obrońcy (pełnomocnika) z  urzędu, 

jak i  jednocześnie na przesłanki warunkujące jego wyznaczenie 
wraz z określeniem, za pomocą jakich środków dowodowych na
leży je wykazać. Bez wątpienia jednak obowiązek wykazania ist
nienia przesłanek uzasadniających wyznaczenie obrony w  trybie 
art. 78 § 1 KPK ciąży wyłącznie na oskarżonym i w tym zakresie 
sąd nie powinien wykazywać dodatkowej inicjatywy.
W sytuacji ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z  urzędu sąd 
zobowiązany jest natomiast do czuwania nad prawidłową realizacją 
świadczonej pomocy prawnej. Stanowi to istotną różnicę w porów
naniu do procedury cywilnej, gdzie ocena należytego wykonywania 
obowiązków pełnomocnika z urzędu jest zastrzeżona do kompeten
cji odpowiednich organów samorządu zawodowego, w szczególności 
sądów dyscyplinarnych, przy czym sąd może i powinien informować 
o ewentualnych uchybieniach w tym zakresie. Gdy jednak w postę
powaniu karnym to organ procesowy zadecydował o wyborze kon
kretnego adwokata, wyznaczając go obrońcą lub pełnomocnikiem 
z urzędu w celu udzielenia stronie pomocy prawnej, która jest finan
sowana ze środków publicznych – również ten organ jest zobligowa
ny do sprawowania kontroli nad skrupulatną realizacją obowiązku 
wynikającego z  podjętej przez siebie decyzji procesowej. Uzasad
nione wątpliwości co do zakresu albo rzetelności czynności podję
tych przez adwokata muszą spowodować adekwatną reakcję organu 
procesowego zmierzającą albo do uzyskania stosownych wyjaśnień, 
albo wręcz zmiany obrońcy z urzędu13. Brak rzetelności i profesjona
lizmu adwokata powinien bowiem prowadzić do wyznaczenia innego 
obrońcy z urzędu. Ustanowienie innego obrońcy z urzędu wchodzi 
w rachubę, gdy chociaż zostało uprawdopodobnione, że poprzednio 
wyznaczony adwokat zaniedbał swoich obowiązków w zakresie zle
conych mu czynności14. Natomiast w konkretnie określonej sytuacji 
procesowej, gdy jednym z zarzutów osobistej skargi kasacyjnej ska
zanego są zastrzeżenia do braku aktywności i  braku skuteczności 
działania obrońcy z  urzędu występującego w  postępowaniu odwo
ławczym, oczywistym błędem ze strony sądu jest wyznaczenie tego 
samego obrońcy w postępowaniu około kasacyjnym15.

9 Zob. pismo Marszałka Sejmu z 26.4.2012 r., BASWPTK2068/11, oraz przywo
łana w nim argumentacja. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/rozprawy.
htm, przy wyr. TK, K 30/11. 

10 Zob. pismo Prokuratora Generalnego z 21.2.2012 r., PG VIII TK 79/11, oraz przy
wołana w  nim argumentacja. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/roz
prawy.htm, przy wyr. TK, K 30/11.

11 Zob.: wyr. SN z 21.3.2013 r., II KK 348/12, KZS 2013, z. 6, poz. 46.
12 III KK 3/09, OSNwSK 2009, Nr 1, poz. 1447.
13 Zob.: post. SN z 21.2.2013 r., V KZ 4/13, Legalis. W sprawie, na kanwie której 

zapadało przedmiotowe orzeczenie, skazany –  we wniesionym przez siebie za
żaleniu – zwracał uwagę sądu na różnice w sygnaturach akt poddanych analizie 
przez obrońcę wyznaczonego z  urzędu w  celu stwierdzenia, czy występują oko
liczności, które mogą stanowić przesłanki wniosku o wznowienie postępowania. 
W sporządzonej przez obrońcę opinii o bezzasadności tego środka powoływał się 
on bowiem na badanie akt innej sprawy skazanego niż ta, która była przedmiotem 
jego inicjatywy. Z tych względów rozpatrujący zażalenie skazanego sąd uznał, że 
zaskarżone zarządzenie w sposób nieuprawniony opiera się na przesłance o udzie
leniu skazanemu profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej z urzędu i przepro
wadzeniu rzetelnej oceny jego sprawy z punktu widzenia istnienia potencjalnych 
podstaw do wznowienia postępowania. Wątpliwości istniały bowiem już co do 
tak podstawowego faktu jak identyfikacja sprawy, która została poddana badaniu 
przez adwokata. Sąd zwrócił uwagę, że przed ponownym rozpoznaniem sprawy 
należy zatem zapewnić skazanemu taką pomoc prawną udzieloną z urzędu, której 
rzetelność nie będzie nasuwała wątpliwości podobnych do wyżej opisanych.

14 Zob.: post. SN z 27.9.2012 r., III KZ 69/12, Legalis.
15 Zob.: post. SN z 18.3.2010 r., III KZ 11/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 587.
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Niemniej jednak postępowanie wyznaczonego z  urzędu obroń
cy oraz zakres czynności przez niego podejmowanych w  ramach 
prowadzonej obrony powinny być oceniane w  sposób obiektyw
ny, przede wszystkim przez pryzmat zagwarantowania oskarżone
mu rzetelnego procesu. W  ramach standardów tego procesu nie 
można gwarantować dokonywania przez obrońców tylko takich 
czynności, które są zgodne z poglądami wnioskodawców. Sąd nie 
może przy tym wyznaczać kolejnych obrońców z urzędu, aż 
do uzyskania przez wnioskodawcę oczekiwanego przez niego 
efektu16. Strona, która ubiega się o wyznaczenie jej obrońcy czy 
pełnomocnika z urzędu, nie ma jednocześnie uprawnienia do sku
tecznego domagania się, aby tym pełnomocnikiem (obrońcą) była 
wskazana przez nią konkretna osoba17.
Stan majątkowy oskarżonego wskazujący, że oskarżony nie jest 
w stanie ponieść kosztów obrony, obok braku obrońcy z wyboru 
oraz wystąpienia oskarżonego do właściwego organu procesowego 
z wnioskiem o wyznaczenie obrońcy z urzędu, stanowi, w świetle 
brzmienia art. 78 § 1 KPK, podstawową przesłankę ustanowienia 
obrońcy z urzędu. Kwestia oceny możliwości finansowych oskar
żonego jest o tyle problematyczna, że przepis art. 78 § 1 KPK wca
le nie odwołuje się do braku jakichkolwiek źródeł dochodu osoby 
ubiegającej się o wyznaczenie obrońcy w tym trybie, ale nakazuje 
odnosić koszty obrony do rzeczywistych możliwości finansowych 
wnioskodawcy. Nie jest zatem tak, że tylko brak źródła dochodu po 
stronie wnioskującego o wyznaczenie obrońcy z urzędu uzasadnia 
uwzględnienie takiego wniosku. Rzeczywistą ustawową przesłan
ką takiej decyzji jest bowiem brak możliwości poniesienia kosztów 
obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodzi
ny, co przecież nie wyklucza dysponowania stałym źródłem docho
du. Istotą problemu jest bowiem realna możliwość sfinansowania 
tego „niezbędnego utrzymania”, o jakim mowa w art. 78 § 1 KPK, 
i  dopiero w  następnej kolejności –  poniesienia kosztów obrony. 
Taka właśnie sekwencja wynika jednoznacznie z  treści regulacji 
ustawowej18.
W sytuacji zaprzestania pełnienia obowiązków przez pełnomoc
nika z  wyboru oskarżony domagający się wyznaczenia obrońcy 
z urzędu również musi przejawić inicjatywę zmierzającą do wyka
zania, że wystąpiły pozostałe przesłanki warunkujące jego usta
nowienie. Zgodnie z treścią przepisu art. 78 § 1 KPK skuteczność 
przewidzianego tam żądania jest uzależniona od należytego wyka
zania przez zainteresowanego, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodzi
ny. Zarówno zatem inicjatywa, jak i  ciężar wykazania okoliczno
ści uzasadniających jej uwzględnienie spoczywają na oskarżonym. 
Samo skierowanie do sądu informacji przez dotychczas wy-
stępującego adwokata, że przestał pełnić funkcję obrońcy 
oskarżonego z wyboru, nie rodzi żadnych obowiązków – poza 
wypadkami obrony obligatoryjnej – po stronie prezesa sądu19.
Nie mniej istotne są również ustalenie momentu oceny sytuacji 
majątkowej skazanego i sposób jej dokumentowania przy rozpo
znawaniu wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Zgodnie z re
gułą rebus sic stantibus – sąd powinien ocenić sytuację majątkową 
skazanego w chwili orzekania w przedmiocie wniosku o wyznacze
nie obrońcy z urzędu. Przepisy art. 78 § 1 KPK oraz stanowiący 

jego rozwinięcie § 284 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów po
wszechnych20 nie wymagają udokumentowania sytuacji majątko
wej, a tylko należytego wykazania, że oskarżony nie jest w stanie 
ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzyma
nia siebie i rodziny. Dlatego też wymóg ten może zostać spełniony 
przez złożenie pisemnego oświadczenia o stanie majątkowym21.
Na uwagę zasługuje również zagadnienie ponoszenia kosztów obro
ny z  urzędu w  sytuacji zmiany stanu majątkowego oskarżonego 
w  trakcie trwania postępowania. Dopuszczalne bowiem w  świetle 
art. 623 KPK i art. 78 § 1 KPK jest wstępne zwolnienie od opłaty 
i ustanowienie obrońcy z urzędu, a na zakończenie postępowania, 
zgodnie z treścią art. 626 § 1 KPK, zasądzenie kosztów od oskarżo
nego lub od skazanego. Decyzja taka powinna być jednak uzasad
niona. Uzasadnienie stanowić może wystąpienie nowych lub ujaw
nienie nieznanych okoliczności, które powodują, że wstępna decyzja 
o zwolnieniu od opłaty i ustanowieniu obrońcy z urzędu z powodu 
niezamożności oskarżonego lub skazanego była błędna. Zmiana 
okoliczności może być związana nie tylko z  późniejszym wzboga
ceniem się osoby ubiegającej się o  zwolnienie od opłaty i  ustano
wienie obrońcy z urzędu, ale także z zatajaniem przez nią swego 
rzeczywistego stanu majątkowego, stanu dochodów i wydatków. 
Skazany, któremu wyznaczono obrońcę z  urzędu, uzasadniając tę 
decyzję, zgodnie z treścią art. 78 § 1 KPK, niemożnością poniesienia 
kosztów obrony, może zasadnie zakładać, że nie poniesie kosztów 
obrony z urzędu, o ile nie dojdzie do zmiany jego sytuacji majątko
wej. Późniejsza zmiana stanowiska sądu sprowadzająca się do innej 
oceny tych samych okoliczności faktycznych może być odbierana 
jako element nielojalnej wobec strony gry procesowej22.
Nie sposób również jednolicie określić reguł dokumentowania sy
tuacji majątkowej i osobistej skazanego, zwłaszcza gdy odbywa już 
karę pozbawienia wolności. W stosunku do osoby przebywającej 
w warunkach izolacji są utrudnione możliwości zebrania stosow
nych dokumentów, zwłaszcza tych, które wiążą się z jej pobytem 
w  zakładzie karnym. W  tym świetle trudno znaleźć uzasadnie
nie dla tego, by sąd, do którego wpłynął wniosek o wyznaczenie 
obrońcy z  urzędu, nie mógł zasięgnąć podstawowych informacji 
związanych z faktem pozbawienia wnioskodawcy wolności, a ocze
kiwał tylko na ich udokumentowanie przez skazanego. W szcze
gólności możliwe jest, i  celowe, ustalenie drogą urzędową takich 
danych, jak początek i  długość okresu odbywania kary pozba
wienia wolności, jak również tego, czy skazany jest zatrudniony 
odpłatnie w  zakładzie karnym oraz jaki jest stan jego konta de
pozytowego i jakie ciążą na nim zobowiązania finansowe. Wpraw
dzie w konkretnej sytuacji uzyskanie tych danych może się okazać 
niewystarczające dla oceny zasadności wniosku, jednak nie spo
sób nie zauważyć, że stanowią one istotny element uzasadniający 
ubieganie się o wyznaczenie obrońcy z urzędu z powodów 

16 Zob.: post. SN z 5.7.2012 r., IV KZ 40/12, Legalis.
17 Zob.: post. SN z 26.9.2012 r., II KZ 34/12, Legalis.
18 Zob.: post. SN z 30.5.2012 r., IV KZ 28/12, Legalis.
19 Zob.: post. SN z 3.12.2010 r., II KK 105/09, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 2416.
20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowa

nia sądów powszechnych, Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.
21 Zob.: post. SN z 25.11.2010 r., V KZ 70/10, KZS 2011, z. 1, poz. 55.
22 Zob.: post. SN z 18.2.2010 r., II KZ 6/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 364.
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wskazanych w art. 78 § 1 KPK. Niepodobna też przyjąć, że ska
zany nie ma obowiązku udokumentowania podstaw omawiane
go wniosku w żadnym zakresie, w szczególności co do stanu jego 
majątku, dochodów i oszczędności sprzed pozbawienia wolności, 
stanu rodzinnego itp.23 Przykładowo jednak sam fakt posiadania 
określonych środków na koncie depozytowym przez skazanego 
pozbawionego wolności nie oznacza, że mogą być one przez niego 
w  pełnym zakresie faktycznie wykorzystywane jeszcze w  trakcie 
wykonywania kary pozbawienia wolności24. Bez wątpienia jednak 
z należytym udokumentowaniem tej okoliczności będziemy mie
li do czynienia, gdy osoba ubiegająca się o wyznaczenie obrońcy 
(pełnomocnika) z urzędu wykaże, że ustanowienie obrońcy z wy
boru spowodowałoby taki uszczerbek dla niezbędnego utrzymania 
siebie i jego rodziny, że wykluczyłoby to zapewnienie minimalnego 
poziomu ich utrzymania25.
W ocenie SN prawo do korzystania z obrony z urzędu na podsta
wie art. 78 § 1 KPK nie może być traktowane jako obligatoryjne 
uprawnienie oskarżonego czy skazanego, przynależne mu na przy
kład z racji pozbawienia wolności, czy też wręcz konsekwencja sa
mego skazania, ale powinno przysługiwać tylko tym oskarżonym 
lub skazanym, którzy rzeczywiście wykażą, że nie są w stanie po
nieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania 
siebie i  rodziny. W  sytuacji gdy wniosek o  wznowienie postępo
wania na korzyść może być złożony w każdym czasie, to fakt, że 
skazany wybrał – już po tym, jak złożył własnoręcznie sporządzo
ny wniosek o wznowienie postępowania – inny cel, i to niemają
cy charakteru koniecznego, wydatkowania posiadanych przez sie
bie środków, których suma umożliwiałaby mu uzyskanie pomocy 
obrońcy z wyboru, nie może stanowić podstawy do wyznaczeniu 
mu obrońcy z urzędu, nawet jeśli w dacie wezwania go do uzupeł
nienia braków formalnych wniosku o wznowienie, przez sporzą
dzenie i podpisanie wniosku przez adwokata, nie ma już wystar
czających środków finansowych26.
Nieco odmiennie kształtuje się kwestia ustanowienia obrońcy 
z urzędu w sprawie o wykroczenie, bowiem wyznaczenie, w  try
bie art.  22 Kodeksu postępowania w  sprawach o  wykroczenia27, 
obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawie o wykroczenia uza
leżnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: 
niezamożności wnioskującego i  interesu wymiaru sprawiedliwo
ści. Przepis ten wymaga także, by obwiniony w  sposób należyty 
wykazał pierwszą z  przesłanek, przy czym –  w  odróżnieniu od 
art. 78 § 1 KPK – uszczerbek w utrzymaniu siebie i rodziny musi 
być poważny, a więc taki, który w istotny sposób utrudniłby mu 
niezbędne utrzymanie28.
W orzecznictwie wskazuje się także na różne formy, jakie przybie
rać może wniosek o ustanowienie obrońcy (pełnomocnika) z urzę
du. Niekiedy wystarczające będzie jedynie sygnalizowanie przez 
stronę trudnej sytuacji finansowej, a to z kolei powinno zobligo
wać sąd do poczynienia z urzędu dalszych ustaleń. W sytuacji gdy 
wnioskujący o  wznowienie postępowania wskazuje, że „nie jest 
w stanie ponosić żadnych kosztów, ani też korzystać z usługi praw
nej”, a powołując się w tym zakresie na dokumenty dołączone do 
jego wniosku o wznowienie, wniósł o  ich uwzględnienie, to tego 
rodzaju zasygnalizowanie przez wnioskodawcę okoliczności zwią

zanych z jego sytuacją finansową winno obligować sąd do jedno
znacznego wyjaśnienia, czy wnioskodawca nie domaga się wyzna
czenia pełnomocnika z urzędu29. Aktywność sądu w tym zakresie 
jest o tyle istotna, że jej niewykazanie może zostać poczytane jako 
brak rozpoznania domniemanego wniosku o ustanowienie obroń
cy z  urzędu, co z  kolei może stanowić przesłankę odwoławczą. 
Nierozpoznanie wniosku oskarżonego o wyznaczenie mu obrońcy 
z  urzędu stanowi rażące i  mogące mieć wpływ na treść orzecze
nia naruszenie prawa do obrony zagwarantowanego w art. 6 KPK, 
a także art. 78 § 1 KPK. Ten ostatni przepis stanowi źródło upraw
nienia oskarżonego do żądania wyznaczenia mu obrońcy z urzędu, 
nie ulega jednak wątpliwości, że zobowiązuje sąd do rozpoznania 
takiego wniosku. Nie ma przy tym znaczenia, że oskarżony, który 
był pozbawiony wolności, został – na jego wniosek – doprowadzo
ny na rozprawę odwoławczą. Jego udział służy wprawdzie także 
realizacji prawa do obrony, nie stanowi jednak alternatywy dla jego 
prawa do korzystania z pomocy obrońcy30. Do naruszenia prawa 
do obrony poprzez pozbawienie oskarżonego możliwości korzysta
nia z pomocy obrońcy z urzędu może również dochodzić w kon
tekście aktywności procesowej oskarżonego. W ocenie SN rażąco 
naruszają poczucie sprawiedliwości uchybienia godzące w  pełną 
realizację prawa do obrony i prowadzące ostatecznie do pozbawie
nia oskarżonego możliwości korzystania z pomocy obrońcy z urzę
du. Oceny tej nie może w  żadnym wypadku zmienić aktywność 
procesowa oskarżonego, przejawiająca się chociażby w składaniu 
rozlicznych wniosków i środków zaskarżenia, a także wykazywana 
przez niego znajomość przepisów prawa31.
Przeprowadzona analiza praktyki orzeczniczej odnoszącej się do 
ustanawiania obrońców i  pełnomocników z  urzędu w  sprawach 
karnych zdaje się wskazywać, że kształtuje się ona nieco odmien
nie niż tok postępowania tego rodzaju w sprawach cywilnych, na 
co zasadniczy wpływ ma zróżnicowany charakter tych procedur. 
Pomijając aspekt obrony obligatoryjnej w postępowaniu karnym, 
w  świetle podobnie sformułowanych w  art. 117 §  2 KPC oraz 
art. 78 § 1 KPK przesłanek wyznaczenia pełnomocnika (obrońcy) 
z urzędu, odnoszących się przede wszystkim do sytuacji majątko
wej beneficjenta nieodpłatnej pomocy prawnej, odmiennie kształ
tuje się zakres obowiązków informacyjnych sądu dotyczących 
możliwości ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika oraz sposób 
dokumentowania stanu majątkowego wnioskodawcy. Sąd  karny, 
działając niekiedy z  własnej inicjatywy, powinien w  tej materii 
wykazywać znacznie więcej zaangażowania niż sąd cywilny, który 
dysponuje również upraszczającym procedurę narzędziem w  po
staci urzędowego formularza oświadczenia, obejmującego szcze
gółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i   źródłach 

23 Zob.: post. SN z 26.1.2012 r., III KZ 94/11, Legalis.
24 Zob.: post. SN z 20.10.2011 r., V KZ 56/11, OSNwSK 2011, Nr 1, poz. 1923.
25 Zob.: P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 433.
26 Zob.: post. SN z 27.1.2010 r., II KO 117/09, OSNKW 2010, Nr 4, poz. 38.
27 Ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tekst 

jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.
28 Zob.: post. SN z 16.11.2011 r., III KZ 77/11, OSNKW 2012, Nr 2, poz. 20.
29 Zob.: post. SN z 30.8.2011 r., V KZ 41/11, OSNwSK 2011, Nr 1, poz. 1508.
30 Zob.: wyr. SN z 2.8.2011 r., IV KK 195/11, Legalis.
31 Zob.: wyr. SN z 29.6.2011 r., III KK 406/10, KZS 2011, z. 11, poz. 22.
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utrzymania wnioskodawcy. Wydaje się, że recypowanie na grunt 
procedury karnej analogicznej formy udokumentowania sytuacji 
majątkowej ubiegającego się o  ustanowienie obrońcy z  urzędu 
byłoby pożądane. Na uwagę zasługuje również znacznie większy 
w  przypadku postępowania karnego niż cywilnego ciężar gatun
kowy uchybienia sądu w zakresie nieuzasadnionej odmowy usta
nowienia obrońcy z urzędu, które każdorazowo kwalifikowane jest 
jako naruszenie prawa do obrony, stanowiące bezwzględną pod
stawę uchylenie orzeczenia na podstawie art. 439 § 1 pkt 10 KPK.

Streszczenie:
Opracowanie dotyczy pomocy prawnej świadczonej przez państwo 
w zakresie przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej. W artykule 
omówiono kwestie związane z wyznaczaniem pełnomocnika z urzę
du w ramach procedury karnej. W opracowaniu dokonano przedsta
wienia orzecznictwa sądowego dotyczącego zasad oraz trybu przy
znawania obrońcy oraz pełnomocnika z  urzędu. Przeprowadzono 
analizę kryteriów jakimi powinien kierować się sąd dokonując wy
znaczenia pełnomocnika. Wskazano na problemy z tym związane, 
w tym słabość rozwiązań legislacyjnych. Zawarto również propozy
cję zmian legislacyjnych prowadzący do poprawy tego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe:
nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z urzędu, pomoc praw
na na etapie sądowym, prawo do sądu, postępowanie karne

Appointment of public attorney at law in criminal 
proceedings based on judicial practice

Summary:
Development concerns legal assistance provided by the State in 
granting free legal aid. The article discusses issues related to the 
appointment of legal aid in the criminal procedure. The study was to 
present the legal decisions on the rules and procedures for the award of 
defender and representative office swelling. An analysis of the criteria 
which should guide the court making appoint a representative. Pointed 
out the issues involved, including the weakness of legislative solutions. 
The contents of the proposed legislative changes leading to improve this 
state of affairs.

Keywords:
free legal aid, legal advice from the office, judicial legal aid, the right to 
sue, criminal procedure 
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 pytania testowe oparte na aktach prawnych – Segment Student
 pytania bazujące zarówno na ustawach, orzecznictwie jak i doktrynie
– Segment Aplikant
 testy z objaśnieniami, wzory pism, akta i kazusy wraz z apelacjami 
i opiniami – Segment Egzamin Prawniczy

 comiesięczna aktualizacja
 fragmenty pozycji literatury akademickiej Wydawnictwa C.H. Beck
 systematyczne powiększanie bazy pytań
 nowe opcje, m.in.: stwórz własny test, tylko z pytań,

      na które udzielono błędnej odpowiedzi, statystyki użytkownika
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Zgodnie z art. 243 § 1 PostAdmU prawo pomocy może być przyzna
ne stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania 
lub w toku postępowania. Z treści tego przepisu należy natomiast 
wnioskować jednoznacznie, że może być ono udzielone stronie je
dynie przed wszczęciem lub w toku postępowania przed sądem ad
ministracyjnym. Ustanowienie pełnomocnika w ramach przepisów 
o prawie pomocy uprawnia zatem do udzielenia mu pełnomocnic
twa do reprezentowania strony i podejmowania czynności w kon
kretnym postępowaniu przed sądem administracyjnym. Przepisy 
art.  243–263 PostAdmU nie dają podstaw do ustanawiania przez 
sąd administracyjny pełnomocnika z  urzędu celem występowania 
w imieniu strony przed innymi sądami, organami czy trybunałami2.
Analogiczne jak w pozostałych procedurach wniosek o przyznanie 
prawa pomocy wolny jest od opłat sądowych, bowiem ustanowie-
nie w jego ramach pełnomocnika z urzędu jest nierozerwal-
nie związane z sytuacją majątkową wnioskodawcy. Zarówno 
w  przypadku osób fizycznych, jak i  prawnych oraz jednostek or
ganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prawo pomo
cy może być przyznane – w zakresie całkowitym – gdy osoba ta 
wykaże, że nie jest w stanie ponieść (nie ma żadnych środków na 

poniesienie – w przypadku osób prawnych) jakichkolwiek kosztów 
postępowania, natomiast w  zakresie częściowym –  gdy wykaże, 
że nie jest w  stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez 
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i  rodziny (nie ma 
dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępo
wania – w przypadku osób prawnych). 

W ramach prawa pomocy ustanowienie radcy prawnego, 
adwokata, doradcy podatkowego lub rzecznika patento
wego z urzędu następuje zawsze w sytuacji przyznania go 
stronie w zakresie całkowitym. Natomiast przyznanie pra
wa pomocy w zakresie częściowym może obejmować wy
łącznie ustanowienie pełnomocnika z urzędu z  jednocze
snym brakiem zwolnienia z obowiązku poniesienia przez 
stronę opłat sądowych i wydatków.

Ustanawianie 
pełnomocnika z urzędu 
w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym 
na tle praktyki orzeczniczej

W postępowaniu sądowoadministracyjnym ustanowienie pełnomocnika z urzędu mieści 
się w ramach szerszej instytucji, uregulowanej w ustawie z 30.8.2002 r. Prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi1, określonej mianem prawa pomocy, które 
może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym bądź częściowym. Obejmuje ono 
obok zwolnienia od kosztów sądowych również ustanowienie radcy prawnego, adwo-
kata, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, przy czym w odróżnieniu od 
postępowania cywilnego i karnego, na podstawie art. 243 § 1 PostAdmU, prawo pomocy 
może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania 
lub w toku postępowania. Przyznanie stronie w ramach prawa pomocy pełnomocnika 
z urzędu nie daje jednak podstaw do ustanowienia pełnomocnika z urzędu do repre-
zentowania strony przed innymi sądami, organami, trybunałami.

Przemysław Mijal*

* Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uni
wersytetu Szczecińskiego, radca prawny.

1 Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako: PostAdmU.
2 Zob.: post. NSA z 18.6.2008 r., I OZ 391/08, Legalis.
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W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się jednak na 
specyficzne zasady przyznawania stronom prawa pomocy, które to 
rozstrzygnięcie sądu powinno się opierać na określonych podsta
wach. Otóż z uwagi na szczególny charakter instytucji prawa po
mocy, której celem jest zagwarantowanie prawa do sądu osobom, 
których sytuacja materialna i osobista wyklucza samodzielne po
niesienie kosztów postępowania czy też ustanowienia pełnomoc
nika, rozstrzygnięcia sądu w tej kwestii mogą zapaść wyłącznie po 
wnikliwiej analizie okoliczności sprawy3. Zasadniczo na stronie 
ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy ciąży obowiązek 
wyczerpującego przedstawienia informacji dotyczących jej 
sytuacji majątkowej. Postawa strony, która wybiórczo prezentuje 
informacje mające potwierdzać jej sytuację majątkową i rodzinną, 
uniemożliwia uzyskanie pewności co do jej rzeczywistej sytuacji 
finansowej. Strona powinna podejmować takie czynności, które 
przekonałyby sąd co do zasadności przyznania prawa pomocy4. 
Wnioskujący o  przyznanie prawa pomocy ma obowiązek współ
działania z sądem w zakresie wyjaśnienia wszystkich okoliczności 
w celu ustalenia jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwo
ści płatniczych. Brak tej współpracy przez niedostarczenie doku
mentów bądź nieskładanie wyczerpujących wyjaśnień musi mieć 
wpływ na dokonywaną przez sąd ocenę wniosku o przyznanie pra
wa pomocy5. Jeżeli jednak na podstawie przyjętego oświadczenia 
sąd dojdzie do przekonania, że ma do czynienia z osobą „biedną” 
w potocznym tego słowa znaczeniu, lub jeśli stwierdzi, że wyma
gane koszty postępowania pozostają w takiej dysproporcji z dekla
rowanym przez nią stanem majątkowym, że strony nie będzie stać 
na ich poniesienie, to może wydać rozstrzygnięcie bez konieczno
ści prowadzenia dalszych czynności6.
Nieco inne kryteria oraz przesłanki przyznawania prawa pomocy 
stosowane są wobec osób prawnych i przedsiębiorców. W judyka
turze wskazuje się bowiem, że udzielenie stronie prawa pomocy 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest formą jej fi
nansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać 
jedynie do przypadków, w  których strona nie posiada środków 
na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym i wykaże to 
w sposób przekonujący. Ponadto osoba prawna oraz inna organi
zacja nieposiadająca osobowości prawnej powinna wykazać nie tyl
ko, że nie ma środków na poniesienie kosztów postępowania, ale 
także, że nie ma ich, pomimo iż podjęła wszelkie niezbędne działa
nia, by zdobyć fundusze na pokrycie wydatków7. Natomiast przed
siębiorca w ramach ryzyka prowadzenia działalności powinien li
czyć się z koniecznością dochodzenia lub obrony swoich praw na 
drodze sądowej. To w  konsekwencji oznacza ponoszenie wydat
ków z  tym związanych8. W sytuacji, gdy wnioskujący o przyzna
nie prawa pomocy jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność 
gospodarczą, istnieje domniemanie faktyczne, że działalność ta 
nadal jest opłacalna. W przeciwnym wypadku racjonalnym działa
niem byłaby likwidacja działalności lub jej zawieszenie, gdyż celem 
działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku. Skoro przedsię
biorca prowadzi działalność, to uzyskuje przychody, a więc zasad
niczo może z nich pokryć koszty sądowe, a jeśli faktycznie jej nie 
prowadzi, lecz jej nie likwiduje ani nie zawiesza, to nie ma podstaw 
do jego finansowania przez zwolnienie od kosztów sądowych. Sam 

fakt ponoszenia straty nie musi przemawiać za brakiem posiada
nia dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych. Zapo
biegliwości i przezorności w zakresie konieczności zgromadzenia 
odpowiednich środków finansowych na potrzeby związane z  to
czącym się postępowaniem należy szczególnie wymagać od osób 
toczących spory sądowe w  związku z  prowadzoną działalnością 
gospodarczą9.
Ograniczony dostęp do instytucji prawa pomocy, a  tym samym 
szansę na przyznanie pełnomocnika z urzędu mają również pod
mioty, które nadużywają prawa do sądu. Sądy administracyjne pre
zentują stanowisko, zgodnie z którym wymóg ponoszenia kosztów 
sądowych zmusza każdą stronę inicjującą postępowanie sądowe do 
zastanowienia się nad celowością składania nieracjonalnych i bez
przedmiotowych skarg, a w konsekwencji ponoszonych kosztów. 
Niedopuszczalne jest bowiem używanie uprawnień procesowych 
do celów innych od tych odpowiadających ich przeznaczeniu. Każ
de prawo podmiotowe, w tym prawo do sądu, przyznane jest przez 
normę prawną w  celu ochrony interesów uprawnionego, jednak 
nie może umknąć uwadze, że prawo to powinno być wykonywane 
zgodnie z celem społecznym danego prawa, czyli zgodnie z celem, 
ze względu na który zostało mu przyznane. W konsekwencji za
chowanie, które formalnie zgodne jest z literą prawa, lecz sprzeci
wia się jej sensowi, nie może zasługiwać na ochronę. Tak też należy 
ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań są
dowych nie w celu ochrony swoich realnych praw, ale dla którego 
inicjowanie tychże postępowań jest celem samym w sobie10.
Niezależnie od oceny sytuacji majątkowej strony ubiegającej się 
o  przyznanie pełnomocnika z  urzędu, jako podstawowego kryte
rium uzyskania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministra
cyjnym, sąd zobowiązany jest wziąć również pod uwagę obiektywną 
potrzebę występowania w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. 
Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z  urzędu następu
je tylko wówczas, gdy brak profesjonalnej pomocy prawnej może 
pozbawić stronę możliwości obrony swoich praw. Takie niebezpie
czeństwo nie zachodzi w postępowaniu przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym z  uwagi na gwarancje procesowe przewidziane 
w art. 134 § 1 i art. 140 § 1 PostAdmU11. Nadto zgodnie z art. 246 
PostAdmU przesłanka celowości ustanowienia pełnomocnika nie 
występuje i brak podstaw, by ją domniemywać. Sąd może oceniać 
celowość wydatków pełnomocnika, ale nie celowość jego ustano
wienia12. Natomiast okoliczność, że skarżący jako osoba pozbawio
na wolności aktualnie jest osadzony w zakładzie karnym, stawia go 
w nieporównanie gorszej pozycji procesowej względem strony prze
ciwnej. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że – via facti – po
zbawiony jest takich podstawowych uprawnień, jak choćby 

3 Zob.: post. NSA z 4.12.2007 r., I OZ 909/07, Legalis.
4 Zob.: post. NSA z 28.6.2012 r., I FZ 210/12, Legalis.
5 Zob.: post. WSA w Krakowie z 17.4.2012 r., I SA/Kr 1069/11, Legalis.
6 Zob.: post. WSA w Krakowie z 25.11.2011 r., III SA/Kr 709/11, Legalis.
7 Zob.: post. NSA z 4.12.2012 r., II OZ 1052/12, MoP 2013, Nr 2, s. 59.
8 Zob.: post. NSA z 13.8.2013 r., I FZ 305/13, Legalis.
9 Zob.: post. WSA w Krakowie z 17.4.2012 r., I SA/Kr 1069/11, Legalis.
10 Zob.: post. NSA z 25.7.2012 r., II FZ 532/12, Legalis.
11 Zob.: post. NSA z 20.6.2008 r., II OZ 625/08, Legalis.
12 Zob.: post. NSA z 20.11.2008 r., I FZ 433/08, Legalis.
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możliwość przeglądania akt sprawy czy też nieskrępowany dostęp 
do interesujących go przepisów, literatury fachowej i orzecznictwa. 
Okoliczność, że pozostaje odpowiedzialny za taki stan rzeczy oraz 
że w pewnym stopniu ograniczony jest swoimi możliwościami inte
lektualnymi, ma w tym aspekcie znaczenie drugorzędne13.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym, w którym w ramach 
przyznanego prawa pomocy został ustanowiony pełnomocnik 
z  urzędu, sąd nie dokonuje następnie oceny prawidłowości jego 
działania oraz adekwatności podejmowanych przez niego czyn
ności, nawet w sytuacji zgłaszania przez stronę zastrzeżeń w tym 
zakresie. Przepisy PostAdmU nie przewidują bowiem możliwości 
dokonania przez sąd weryfikacji działań pełnomocnika z  urzędu 
pod kątem rzetelności wykonywanych działań i etyki zawodowej. 
Dlatego też strona, której nie odpowiada sposób, w jaki jest repre
zentowana przez wyznaczonego pełnomocnika z urzędu, powinna 
swoje zastrzeżenie zgłosić odpowiednio uprawnionym organom 
korporacji zawodowych, a nie sądowi14.
Zaistnienie tego rodzaju okoliczności czyni również niedopusz
czalnym wniosek o wyznaczenie kolejnego pełnomocnika z urzę
du. Jeżeli pomimo ustanowienia pełnomocnika z urzędu stronie 
nie odpowiada sposób, w  jaki jest reprezentowana, to powinna 
swoje zastrzeżenie zgłosić odpowiednio uprawnionym organom 
korporacji zawodowych, a nie sądowi, gdyż nie może on wydać po
nownego rozstrzygnięcia o  przyznaniu prawa pomocy w  postaci 
innego pełnomocnika, gdyż przyznane jej prawo pomocy w  tym 
zakresie zostało już skonsumowane15. 

W PostAdmU brak jest przepisu, który uprawniałby stronę 
do żądania wyznaczenia kolejnego adwokata (radcy praw
nego) w  sytuacji, gdy dotychczas wyznaczony adwokat 
(radca prawny) nie spełnił jej oczekiwań.

Należy stwierdzić, że wyznaczenie adwokata (radcy prawnego) 
z urzędu przez korporację prawniczą i podjęcie przez niego czyn
ności procesowych stanowi o  skorzystaniu przez stronę z  prawa 
pomocy przyznanego postanowieniem sądu. W  powyższej sytu
acji strona nie może skutecznie domagać się wyznaczenia kolej
nego adwokata (radcy prawnego) z  urzędu, ponieważ przyznane 
jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane. Bez 
znaczenia pozostaje zatem fakt wypowiedzenia przez skarżącego 
pełnomocnictwa adwokatowi wyznaczonemu imiennie przez wła
ściwą radę adwokacką16.
Przepis art.  244 PostAdmU nie przewiduje również imiennego 
wyznaczenia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego, należy to bowiem do kompetencji wła
ściwego organu samorządu zawodowego –  czyli okręgowej rady 
radców prawnych bądź adwokackiej17. Tym samym prawo strony 
wnioskującej o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi nie obejmuje uprawnienia do wskaza
nia konkretnej osoby pełnomocnika, co jest możliwe w procedurze 
cywilnej, a jedynie określenia jego rodzaju spośród grupy przewi
dzianej w art. 244 § 1 PostAdmU (radca prawny, adwokat, doradca 
podatkowy lub rzecznik patentowy). Wzór formularza PPF okre
ślony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16.12.2003 r. w sprawie 

określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza 
wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sąda
mi administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu ma
jątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy18, wy
dany na podstawie art. 256 PostAdmU, w rubryce 4 przewiduje dla 
strony możliwość zakreślenia, o przyznanie jakiego pełnomocnika 
wnosi. Z powyższego wynika, że ustawa oraz wydane na jej pod
stawie rozporządzenie przyznaje stronie prawo wyboru rodzaju 
pełnomocnika. Żaden przepis nie uprawnia jednocześnie sądu roz
poznającego wniosek o przyznanie prawa pomocy do samodzielnej 
zmiany wniosku w  zakresie wyboru rodzaju pełnomocnika. Sąd, 
rozpoznając pozytywnie wniosek o przyznanie prawa pomocy, ma 
obowiązek przyznania pełnomocnika wybranego przez stronę19.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym brak jest również pod
staw do ustanowienia dwóch pełnomocników z urzędu w ramach 
przyznanego stronie prawa pomocy. Dla zapewnienia skarżącemu 
należytej reprezentacji przed sądem administracyjnym wystar
czające jest ustanowienie z urzędu jednego pełnomocnika w oso
bie adwokata, stąd żądanie ustanowienia dwóch pełnomocników 
z urzędu, zarówno adwokata, jak i radcy prawnego, nie zasługuje 
na uwzględnienie. Tym bardziej że do niezbędnych kosztów po
stępowania strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomoc
nika zalicza się jego wynagrodzenie i  wydatki jednego adwokata 
lub radcy prawnego20. Z praktyki orzeczniczej sądów administra
cyjnych wynika, że zapewnienie skutecznej i wystarczającej repre
zentacji opiera się na ustanowieniu jednego pełnomocnika. Nie
uzasadnione jest ustanowienie z urzędu i udział w sprawie trzech 
różnych pełnomocników, wywodzących się z odrębnych grup za
wodowych – adwokat, radca prawny, doradca podatkowy – jeśli ze 
względu na rodzaj sprawy i etap postępowania prawo do sądu skar
żącego zabezpieczy – skutecznie – jeden pełnomocnik21.
Ciekawym oraz zasługującym na uwagę rozwiązaniem – funkcjonu
jącym jedynie w  ramach postępowania sądowoadministracyjnego 
– był jeszcze do niedawna obowiązek strony do udzielenia pełno
mocnictwa ustanowionemu w ramach przyznanego prawa pomocy 
pełnomocnikowi z  urzędu. Istniało ono do czasu wejścia w  życie 
z dniem 10.4.2010 r. nowelizacji PostAdmU wprowadzonej ustawą 
z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów administra
cyjnych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admini
stracyjnymi22, którą nadano nowe brzmienie art. 244 § 2 PostAdmU. 
Zgodnie z  nim obecnie ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa 
pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.
Owo rozwiązanie nadawało nieco inne niż w postępowaniu cywil
nym i  karnym znaczenie ustanowieniu pełnomocnika z  urzędu 
w ramach prawa pomocy. W procedurze sądowoadministracyjnej 

13 Zob.: post. WSA w Krakowie z 31.12.2007 r., III SA/Kr 959/07, Legalis.
14 Zob.: wyr. NSA z 10.12.2009 r., I OSK 289/09, Legalis.
15 Zob.: post. NSA z 14.12.2007 r., I OZ 948/07, Legalis.
16 Zob.: post. NSA z 24.4.2008 r., I OZ 289/08; z 12.3.2008 r., I OZ 145/08, Legalis.
17 Zob.: post. NSA z 20.9.2006 r., I OZ 1283/06, Legalis.
18 Dz.U. Nr 227, poz. 2245.
19 Zob.: post. NSA z 28.2.2006 r., I OZ 248/06, Legalis.
20 Zob.: post. WSA w Poznaniu z 11.7.2008 r., III SA/Po 242/08, Legalis.
21 Zob.: post. WSA w Warszawie z 6.12.2007 r., III SA/Wa 3631/06, Legalis.
22 Dz.U. Nr 36, poz. 196.
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ustanowienie adwokata stanowiło bowiem jedynie uprawnienie 
dające możliwość wyboru, czy danemu pełnomocnikowi strona 
chce udzielić pełnomocnictwa, czy też nie23. Istotna również była 
konsekwencja zaniechania udzielenia pełnomocnictwa przez stro
nę, gdyż jeżeli strona z uprawnienia tego nie skorzystała, nie moż
na było uznać, że czynności podjęte przez pełnomocnika ustano
wionego przez sąd i wyznaczonego przez samorząd zawodowy są 
prawnie nieskuteczne24.
Podjęta przez ustawodawcę interwencja legislacyjna, wprowadza
jąca zmiany w  powyższym zakresie w  procedurze sądowoadmi
nistracyjnej, w  wyniku której nastąpiło zrównanie ustanowienia 
pełnomocnika z  urzędu z  udzieleniem mu pełnomocnictwa pro
cesowego, analogicznie jak to ma miejsce w  procedurze cywilnej 
i  karnej, zdaje się być niezrozumiała, zwłaszcza w  świetle ujęcia 
w praktyce orzeczniczej przedmiotowego przywileju strony postę
powania. W ocenie NSA zawiadomienie sądu przez organ samo
rządu zawodowego o wyznaczeniu pełnomocnika ustanowionego 
przez sąd z urzędu w ramach przyznania prawa pomocy nie prze
sądzało automatycznie o uznaniu przez sąd wyznaczonej osoby za 
pełnomocnika strony z wszelkimi tego konsekwencjami proceso
wymi. Wyznaczony pełnomocnik miał obowiązek przedstawić są
dowi pełnomocnictwo udzielone mu przez stronę, dołączając je do 
wnoszonego pisma procesowego (art. 37 § 1 PostAdmU). Analiza 
instytucji prawa pomocy udzielanego w formie ustanowienia pro
fesjonalnego pełnomocnika prowadzi do wniosku, że w jej ramach 
ustawodawca zagwarantował stronie, istotne z  punktu widzenia 
jej interesów, w pełni suwerenne uprawnienie do kreowania kon
kretnego stosunku zastępstwa procesowego. W jego ramach treść 
oświadczenia woli strony obejmowało zarówno prawo do wyraże
nia personalnych preferencji co do osoby wyznaczonego pełno
mocnika, jak i determinowane przepisem art. 36 w zw. z art. 40 
PostAdmU określenie zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa. 
Niezasadne było zatem stanowisko, że wyznaczenie adwokata 
przez okręgową radę adwokacką jest dla strony wiążące zarówno 
co do osoby wyznaczonego adwokata, jak i  zakresu udzielonego 
pełnomocnictwa25.
Negatywną przesłanką przyznania stronie prawa pomocy w postę
powaniu sądowoadministracyjnym, w  tym polegającego na usta
nowieniu pełnomocnika z urzędu, jest oczywista bezzasadność 
skargi. Zgodnie z art. 247 PostAdmU wówczas stronie prawo po
mocy nie przysługuje. Oczywista bezzasadność skargi kasacyjnej 
zachodzi wówczas, gdy kwalifikuje się ona do odrzucenia26. O oczy
wistej bezzasadności skargi można powiedzieć, gdy na pierwszy 
rzut oka nie ulega wątpliwości, że nie może ona zostać uwzględ
niona. Przepis art.  247 PostAdmU znajduje więc zastosowanie 
przede wszystkim w sytuacjach, w których skarga kwalifikuje się 
do odrzucenia na podstawie art. 58 § 1. Chodzi więc o sytuację, 
w której obowiązujące prawo jasno i jednoznacznie wyklucza moż
liwość uwzględnienia żądania skarżącego. Ocena bezzasadności 
skargi zawarta w postanowieniu wydanym na podstawie art. 247 
PostAdmU nie oznacza jednak i nie może oznaczać merytoryczne
go rozpoznania skargi27.
Natomiast cofnięcie prawa pomocy, w tym w zakresie przyzna
nia pełnomocnika z  urzędu, może nastąpić wyłącznie po wyka

zaniu, że strona wprowadziła sąd w błąd co do swej sytuacji ma
jątkowej, rodzinnej czy zdolności płatniczych lub że sytuacja ta 
i  zdolności płatnicze uległy znaczącej poprawie po wydaniu po
stanowienia o  przyznaniu prawa pomocy. W  każdym wypadku 
cofnięcie przyznanego prawa pomocy powinno być poprzedzone 
przeprowadzeniem wnikliwego postępowania wyjaśniającego28. 
Cofnięcie pełnomocnika z urzędu może również nastąpić w sytu
acji korzystania przez stronę z  pełnomocnika z  wyboru ustano
wionego w innej, przedmiotowo analogicznej sprawie. W sytuacji, 
gdy w sprawie o innej sygnaturze, przedmiotowo dotyczącej tego 
samego postępowania, stronę reprezentował pełnomocnik usta
nowiony z wyboru, a następnie w nowej sprawie został on jej przy
znany ponownie, tyle że z urzędu, w przypadku niewypowiedzenia 
wcześniejszego stosunku zachodzą przesłanki do cofnięcia przy
znania pełnomocnika z urzędu. Bez znaczenia jest w tym wypad
ku to, że strona nie ponosiła kosztów z tytułu świadczonej usługi 
prawnej, a w dacie ustanawiania pełnomocnika z urzędu w nowej 
sprawie stare pełnomocnictwo nie było wykonywane. Powyższe 
nie zmienia bowiem faktu, że strona wciąż pozostawała w stosun
ku prawnym z uprzednim pełnomocnikiem29.
Pomimo istniejącej specyfiki ustanawiania w procedurze sądowo
administracyjnej pełnomocnika z urzędu, co następuje w ramach 
przyznawania stronie prawa pomocy, jako jeden z  jej możliwych 
elementów, zasady oraz standardy wyznaczania pełnomocnika za
kreślone przez praktykę orzeczniczą nie odbiegają od tych ukształ
towanych w  orzecznictwie sądowym w  sprawach cywilnych oraz 
karnych. W ramach postępowania przed sądami administracyjny
mi uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej profesjonalnego peł
nomocnika również jest nierozerwalnie związane z  sytuacją ma
jątkową strony, która w zasadzie determinuje zakres przyznanego 
jej prawa pomocy. Do zasługującej na uwagę, a jednocześnie oce
nianej pozytywnie odmienności należy możliwość ustanowienia 
pełnomocnika z urzędu jeszcze przed wszczęciem postępowania, 
co stanowi niespotykane na gruncie procedury cywilnej i  karnej 
rozwiązanie. Negatywnie ocenić należy natomiast zmianę przez 
ustawodawcę funkcjonującego z powodzeniem przez kilka lat roz
wiązania, które pozwalało na ukształtowanie zakresu świadczo
nej przez pełnomocnika z  urzędu pomocy prawnej przez stronę 
poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa, ponieważ wyznaczenie 
pełnomocnika w ramach przyznania prawa pomocy nie było rów
noznaczne z  jego udzieleniem. Umożliwiało to również rezygna
cję przez stronę z przyznanego jej prawa pomocy w sytuacji, gdy 
pełnomocnictwa procesowego ustanowionemu pełnomocnikowi 
udzielić nie chciała. Zdaje się, że zasadne było raczej recypowanie 
tego rozwiązania na grunt pozostałych procedur – cywilnej i kar
nej – a nie definitywna rezygnacja z takiego właśnie ukształtowa
nia przyznawania prawa pomocy.

23 Zob.: wyr. NSA z 1.4.2009 r., I OSK 717/08, Legalis.
24 Zob.: post. NSA z 23.11.2005 r., I OZ 1279/05, Legalis.
25 Zob.: post. NSA z 30.10.2007 r., II OZ 1053/07, Legalis.
26 Zob.: post. NSA z 8.11.2011 r., I FZ 349/11, Legalis.
27 Zob.: post. NSA z 8.4.2009 r., I OZ 314/09, Legalis.
28 Zob.: post. NSA z 6.2.2008 r., II GZ 20/08, MoP 2009, Nr 7, s. 402.
29 Zob.: post. NSA z 24.1.2008 r., I GZ 228/07, Legalis.
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Streszczenie:
Opracowanie dotyczy pomocy prawnej świadczonej przez państwo 
w zakresie przyznawania nieodpłatnej pomocy prawnej. W arty
kule omówiono kwestie związane z wyznaczaniem pełnomocnika 
z urzędu w ramach procedury sądowoadministracyjnej. W opra
cowaniu dokonano przedstawienia orzecznictwa sądowego doty
czącego zasad oraz trybu przyznawania pełnomocnika z  urzędu. 
Przeprowadzono analizę kryteriów jakimi powinien kierować się 
sąd dokonując wyznaczenia pełnomocnika. Wskazano na proble
my z tym związane, w tym słabość rozwiązań legislacyjnych. Za
warto również propozycję zmian legislacyjnych prowadzący do po
prawy tego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe:
nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z  urzędu, pomoc 
prawna na etapie sądowym, prawo do sądu, postępowanie admi
nistracyjne

Appointment of public attorney at law in a judicial-
administrative procedure based on judicial practice

Summary:
Development concerns legal assistance provided by the State in grant-
ing free legal aid. The article discusses issues related to the appoint-
ment of a representative from the office in the judicial-administrative 
procedures. The study was to present the legal decisions on the rules 
and procedures for the granting of legal aid. An analysis of the criteria 
which should guide the court making appoint a representative. Pointed 
out the issues involved, including the weakness of legislative solutions. 
The contents of the proposed legislative changes leading to improve this 
state of affairs.

Keywords:
free legal aid, legal advice from the office, judicial legal aid, the right to 
sue, administrative procedure 
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 Zjawisko porwań rodzicielskich – Grzegorz Kostka LL.M.

W porównaniu z rokiem akademickim 2010/2011: 

...liczba spraw wzrosła o 5%, wzrost spraw dotyczył przede wszystkim porad z zakresu kontaktów  
ze służbą zdrowia (o 90%), pomocy społecznej (o 60%) oraz prawa finansowego (o 52%), 

...liczba studentów działających w poradniach spadła o 7,2%, 

...liczebność personelu naukowego wzrosła o 5%, 

...na jednego studenta przypadało średnio 7 spraw, 

...połowa rozpatrywanych przez poradnie spraw jest załatwianych na bieżąco  
i kończy się najpóźniej w ciągu 14 dni.
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Istniejący obecnie model pomocy prawnej z  urzędu, choć co do 
zasady oparty na podobnych podstawach, sprowadzających się do 
ustanawiania pełnomocników z urzędu osobom, których sytuacja 
majątkowa nie pozwala na poniesienie kosztów wynagrodzenia 
pełnomocnika, funkcjonuje odmiennie w ramach poszczególnych 
procedur: cywilnej, karnej i sądowoadministracyjnej. Jedynie jed
nak w tej ostatniej przewidziana została możliwość ustanowienia 
pełnomocnika z  urzędu przed wszczęciem postępowania. Pozo
stałe zakładają jego przyznanie już w  toku postępowania, które 
może się okazać na tyle zaawansowane, że nawet udzielona pro
fesjonalna pomoc prawna nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. 
Z tych względów istniejące w ramach poszczególnych postępowań 
procedury przyznawania pomocy prawnej z  urzędu wymagają 
unifikacji oraz ujednolicenia kryteriów. Z punktu widzenia bene
ficjenta takiej pomocy nie ma znaczenia, w którym z postępowań 
rozpatrywana jest sprawa z jego udziałem, natomiast istotne jest, 
aby niezależnie od tego miał możliwość wystąpienia o nią w iden

tycznym, najlepiej w miarę możliwości uproszczonym trybie oraz 
udzielona ona została w oparciu o tożsame kryteria i w analogicz
nym zakresie niezależnie od tego, czy postępowanie zawisło przed 
sądem cywilnym, karnym, czy administracyjnym. Nie powinno 
bowiem dochodzić do sytuacji, w której osoba o określonym sta
tusie majątkowym, występując o  ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w toczących się z jej udziałem sprawach cywilnej i sądo
woadministracyjnej, otrzyma pomoc prawną tylko w jednej 

Model pomocy 
prawnej z urzędu 
– postulaty de lege ferenda na 
tle istniejącego stanu prawnego

Pojawiające się w mediach zapowiedzi ministra sprawiedliwości rychłego zaprezentowania 
projektu ustawy o darmowej przedsądowej pomocy prawnej dla ubogich1 bez wątpienia 
stanowią refleks na formułowane od kilku lat w tym zakresie przez Komisję Europejską za-
rzuty przeciwko Polsce. Oczywiste jest bowiem, że obowiązek zapewnienia niezamożnym 
obywatelom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, 
jak i już w trakcie postępowania sądowego wynika z Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych i Konstytucji RP, 
a próby wprowadzenia regulacji ustawowych2 w tej materii były już – choć niestety bez 
powodzenia – podejmowane.
Wprowadzenie zmian w systemie pomocy prawnej finansowanej przez Skarb Państwa po-
winno się jednak wiązać ze znacznie głębszą ingerencją ustawodawczą, która winna zmie-
rzać nie tylko do wprowadzenia pomocy przedsądowej jako swoistego novum do istnieją-
cego modelu, ale również do modyfikacji aktualnie obowiązujących w tej materii rozwiązań 
regulujących ustanawianie pełnomocnika z urzędu w toku postępowania. Dotychczasowa 
praktyka orzecznicza wskazuje bowiem na problemy, które powstały na tle ich stosowania, 
a tym samym pozwala na sformułowanie kilku postulatów de lege ferenda.

Przemysław Mijal*

* Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej WPiA Uni
wersytetu Szczecińskiego, radca prawny.

1 Zob. Jeszcze w tym roku projekt ustawy o pomocy prawnej dla ubogich, Rzeczpo
spolita z 24.10.2013 r., wydanie internetowe, udostępnione http://prawo.rp.pl/ 
artykul/792817,1059358Jeszczewtymrokuprojektustawyopomocy 
prawnejdlaubogich.html.

2 Szerzej na ten temat: P. Mijal, Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej przyzna
wanej przez państwo osobom fizycznym –  ocena projektu ustawy, [w:] Klinika. 
Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Kraków 2006, Nr 1(5), 
s. 22–28.
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z nich wskutek odmiennej oceny jej sytuacji finansowej w ramach 
instytucji zwolnienia od kosztów sądowych przez sąd cywilny oraz 
prawa pomocy przez sąd administracyjny. W kontekście powyżej 
sformułowanych uwag zasadny wydaje się postulat wyprowadze
nia rozstrzygania o  ustanowieniu stronie pełnomocnika z  urzę
du poza system wymiaru sprawiedliwości i  rozpatrywanie takich 
spraw w  uproszczonym trybie administracyjnym, niezależnie od 
tego, w jakim trybie prowadzone jest postępowanie sądowe, w któ
rym pełnomocnik z urzędu miałby zostać ustanowiony.
W kontekście potrzeby unifikacji oraz ujednolicenia istniejące
go modelu na uwagę zasługuje chociażby panujący w regulacjach 
ustawowych odnoszących się do poszczególnych procedur nieład 
pojęciowy oraz instytucjonalny, gdyż w każdej z ustaw funkcjonują 
odmienne określenia przewidziane dla nieodpłatnej pomocy pra
wej, jak również odmiennie określana instytucja, w  ramach któ
rej ustanawiany jest pełnomocnik z urzędu. Strona, w zależności 
od tego, w którym postępowaniu występuje, może ubiegać się o: 
przyznanie prawa pomocy, którego elementem może być również 
ustanowienie pełnomocnika (procedura sądowoadministarcyjna), 
ustanowienie radcy prawnego lub adwokata – udzielenie pomo
cy prawnej z urzędu (procedura cywilna), wyznaczenie obrońcy 
z urzędu (procedura karna). Rodzi to nieporozumienia, a z pewno
ścią powoduje dezorientację, wziąwszy pod uwagę, że beneficjen
tami bezpłatnej pomocy prawnej są osoby niezorientowane w pro
cedurach, a już zwłaszcza terminologii języka prawnego.
Zasadne wydaje się, w  oparciu o  postępowanie sądowoadmini
stracyjne, wprowadzenie jednolitego systemu, w ramach którego 
stronie przyznawane będzie prawo pomocy obejmujące zwolnie
nie od kosztów sądowych lub przyznanie prawa do pełnomocnika 
z urzędu bądź zarówno jedno, jak i drugie.
Niewątpliwie do zadań ustawodawcy należy sprecyzowanie jedno
litych oraz uwzględniających zunifikowane w ramach wszystkich 
procedur sądowych kryteria, zasady i warunki przyznawania przez 
państwo nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz 
prawnym. Realizacja tego postulatu powinna znaleźć wyraz w jed
nej ustawie dotyczącej przyznawania prawa nieodpłatnej pomocy 
prawnej, kompleksowo regulującej te kwestie, która dodatkowo 
określi również tryb przyznawania i  udzielania pomocy. Pomoc 
prawną udzielaną przez państwo osobom najuboższym należy roz
patrywać co najmniej w dwóch aspektach: pomocy socjalnej oraz 
gwarancji wykonywania innych konstytucyjnych praw, w szczegól
ności prawa do sądu. Należy bowiem mieć na uwadze, że znaczna 
część społeczeństwa nie potrafi poruszać się w istniejącym syste
mie prawnym, nie ma świadomości obowiązujących procedur i nie 
umie korzystać z przysługujących uprawnień.
Najdalej idącą zmianą w modelu nieodpłatnej pomocy prawnej po
winno być odebranie sądom rozstrzygającym sprawę kompetencji 
do oceny spełniania przez stronę postępowania kryteriów uzasad
niających przyznanie jej pełnomocnika z urzędu. Potrzeba udziału 
w konkretnej sprawie radcy prawnego lub adwokata może zostać 
bowiem z powodzeniem zbadana przez inny organ, nawet usytu
owany poza systemem sądownictwa, pod warunkiem dokonywa
nia tej oceny przez praktykujących pełnomocników procesowych. 
Być może tę rolę mogłyby przejąć samorządy zawodowe radców 

prawnych i adwokatów, które w tym zakresie wykonywałyby zada
nia państwa. Jedynie ewentualna kontrola ich decyzji odmownej 
w tym zakresie, wymagająca wówczas pisemnego uzasadnienia, po
winna być poddana w trybie odwoławczym rozstrzygnięciu sądu, 
przy czym z powodzeniem mogliby się tym zajmować referendarze 
sądowi, opierając się na zgromadzonych już oświadczeniach osoby 
ubiegającej się o  ustanowienie pełnomocnika z  urzędu. Z punk
tu widzenia rozstrzygnięcia przez sąd konkretnej sprawy, w której 
działa profesjonalny pełnomocnik, nie ma znaczenia, czy ustano
wiony on został z urzędu, czy też z wyboru. Zminimalizowałoby to 
również zauważalną pokusę sądów do ustanawiania pełnomocnika 
z urzędu stronom sprawiającym kłopot wymiarowi sprawiedliwo
ści, który w przypadku przyznania profesjonalnego pełnomocnika 
staje się jego problemem, a  także doprowadziłoby do odciążenia 
wymiaru sprawiedliwości z konieczności rozpatrywania spraw do
tyczących udzielenia pomocy prawnej z urzędu, co wraz z decyzja
mi obejmującymi zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów 
i opłat sądowych, jako kwestii funkcjonalnie związanych, powinno 
zostać wyłączone z kognicji sądów.
Jako konieczne jawi się również odbiurokratyzowanie procedury 
przyznawania pomocy prawnej z  urzędu, w  którym nie powin
no wymagać się od strony – z założenia nieporadnej w zderzeniu 
z wymiarem sprawiedliwości konieczności – wykazywania określo
nych okoliczności i  przesłanek uzasadniających przyznanie rad
cy prawnego lub adwokata z urzędu. Dobrym kierunkiem zmian 
w tej materii było wprowadzenie – funkcjonujących w procedurze 
cywilnej i  sądowoadministracyjnej –  formularzy oświadczeń za
wierających podstawowe informacje o stanie majątkowym osoby 
ubiegającej się o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej (choć 
nie wiadomo, z jakich przyczyn są one zróżnicowane), co w zasa
dzie sprowadza analizę sytuacji materialnej do badania oświadcze
nia, które musiałoby zostać potwierdzone dokumentami jedynie 
w przypadku wątpliwości co do wskazanych w nim kwot uzyski
wanych dochodów bądź ponoszonych kosztów. Z uwagi jednak na 
skłonność do podawania przez wnioskodawców nieprawdziwych 
informacji na temat swojego stanu majątkowego zasadne byłoby 
również wyposażenie podmiotu rozstrzygającego o  przyznaniu 
bezpłatnej pomocy prawnej w możliwości dokonywania weryfika
cji niektórych danych poprzez uzyskanie w przyspieszonej proce
durze dostępu do informacji z urzędu skarbowego, centralnej ewi
dencji pojazdów, katastru nieruchomości etc., na co wnioskodawca 
poprzez złożenie wniosku musiałby wyrazić zgodę.
Kolejną zasługującą na rozważenie zmianą byłoby umożliwienie 
beneficjentowi nieodpłatnej pomocy prawnej, któremu przyzna
no pełnomocnika z urzędu, dokonania jego wyboru spośród rad
ców prawnych i adwokatów wyrażających na to zgodę. Istniejący 
obecnie system imiennego wyznaczania pełnomocników przez 
samorządy zawodowe (w sprawach cywilnych i  sądowoadmini
stracyjnych) oraz obrońców przez prezesów sądu (w sprawach 
karnych) wydaje się być nieco anachroniczny, a  przede wszyst
kim prowadzi do częstych sytuacji braku porozumienia pomię
dzy pełnomocnikiem a mandatem. Wziąwszy pod uwagę znaczne 
zwiększenie w  ostatnich latach liczby oraz dalszy przyrost pro
fesjonalnych pełnomocników znacznie lepszym rozwiązaniem 
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 byłoby umożliwienie beneficjentowi nieodpłatnej pomocy praw
nej, który będzie miał to prawo przyznane, dokonania wyboru 
osoby, której chciałby powierzyć reprezentację w  postępowaniu, 
co wiązałoby się z udzieleniem jej stosownego pełnomocnictwa. 
Dopiero w przypadku braku możliwości znalezienia takiej osoby 
przez stronę wyznaczenia dokonywałby samorząd zawodowy rad
ców prawnych bądź adwokatów, w zależności od tego, do którego 
udałby się zainteresowany. Z pewnością wówczas pełnomocnik, 
który wyraził zgodę na podjęcie się prowadzenia określonej spra
wy, mając jednocześnie gwarancję zapłaty jego wynagrodzenia 
przez Skarb Państwa, byłby w nią niewątpliwie bardziej zaangażo
wany niż w sytuacji, kiedy następuje to w wyniku korporacyjnego 
przydziału, traktowanego najczęściej jako zło konieczne. Ponadto 
z  uwagi na różnorodność postępowań, w  których przyznawana 
jest pomoc prawna z urzędu, oraz rysującą się u pełnomocników 
specjalizację w  określonych dziedzinach prawa, beneficjent nie
odpłatnej pomocy prawnej miałby wówczas szansę uzyskać ją od 
osoby, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie objętej 
przedmiotem sporu.
Przyjęcie takiego rozwiązania w  dalszej perspektywie powinno 
zmierzać bądź do stworzenia korpusu pełnomocników (obroń
ców) z urzędu, którzy świadcząc pomoc w specjalistycznych biu
rach, funkcjonujących w ramach zorganizowanej struktury, będą 
pobierali wynagrodzenia z  budżetu państwa, bądź zlecania tych 
czynności zainteresowanym ich świadczeniem kancelariom praw
nym, przejmującym na siebie koszty administracyjne nieodpłatnej 
pomocy prawnej w ramach zamówień publicznych.
W projektowanych zmianach uzasadnione wydaje się również wy
eliminowanie z postępowania dotyczącego udzielenia nieodpłatnej 
pomocy prawnej negatywnej przesłanki przyznania stro nie pełno
mocnika z  urzędu, która w  postępowaniu sądowoadministracyj
nym określana jest jako oczywista bezzasadność skargi, natomiast 
w  procedurze cywilnej dodatkowej przesłanki sprowadzającej 
się do uznania przez sąd udziału profesjonalnego pełnomocnika 
w sprawie za potrzebny. W obu tych przypadkach, niezależnie od 
ich ujęcia, gdy oceny przesłanek ustanowienia pełnomocnika do
konuje sąd rozpatrujący sprawę, poprzez pozytywną bądź nega
tywną decyzję w tej kwestii, w pewniej mierze wyraża również swój 
pogląd co do merytorycznego rozstrzygnięcia. Zasadność formu
łowanych przez stronę żądań bądź zarzutów nie powinna w żadnej 
mierze wpływać na decyzję co do przyznania pełnomocnika z urzę
du. Rozstrzygnięcie w tym zakresie winno opierać się bowiem wy
łącznie na ustaleniach obejmujących sytuację materialną strony 
ubiegającej się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na rzecz 
której ustanawiany jest pełnomocnik z urzędu. Jedynym ewentu
alnym dodatkowym elementem wpływającym na decyzję w  tym 
zakresie mógłby być stan zawiłości i skomplikowania sprawy, przy 
uwzględnieniu okoliczności dotyczących jej charakteru.
Modyfikacją, która również warta byłaby rozważenia przy okazji 
wprowadzania zmian w  modelu przyznawania nieodpłatnej po
mocy prawnej, jest wprowadzenie do postępowania w tym przed
miocie zasady kontradyktoryjności, choć jedynie w ograniczonym 
zakresie. Spowodowałoby to eliminację bądź co najmniej znaczne 
ograniczenie składania przez wnioskodawców niepolegających na 

prawdzie oświadczeń dotyczących ich stanu majątkowego, uzyski
wanych dochodów i koniecznych wydatków, na których podstawie 
podejmowane są decyzje w zakresie ustanowienia pełnomocnika 
z urzędu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym rozstrzy
gnięcie w przedmiocie przyznania nieodpłatnej pomocy prawnej 
na etapie postępowania sądowego zapada bez udziału drugiej 
strony występującej w sprawie, która często ma orientację co do 
kondycji finansowej przeciwnika (zwłaszcza w spornych postępo
waniach cywilnych), w odróżnieniu od opierającego się wyłącznie 
na oświadczeniach wnioskodawcy sądu. Umożliwienie drugiej 
stronie postępowania wypowiedzenia się co do prawidłowości de
cyzji o  przyznaniu pełnomocnika z  urzędu, poprzez przyznanie 
jest stosownego środka zaskarżenia, pozwoliłoby ewentualnie na 
dokonanie weryfikacji prawidłowości tej decyzji w oparciu o do
wody i twierdzenia, które zaoferuje skarżący. Istnienie tego rodza
ju rozwiązania, przy założeniu jednoczesnego istnienia sankcji za 
podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w oświad
czeniu o  stanie majątkowym, oprócz aktualnie przewidzianej 
grzywny dodatkowo również w  postaci  niemożności uzyskania 
prawa  pomocy przez określony okres, z pewnością wpłynęłoby na 
większą roztropność wnioskodawców przy wskazywaniu przewi
dzianych w oświad czeniu danych.
Wskazane postulaty de lege ferenda z uwagi na ramy opracowania 
nie obejmują szczegółowych rozwiązań legislacyjnych, które nale
żałoby przytoczyć, aby dokładniej wyjaśnić istotę proponowanych 
zmian. Niemniej jednak przesądzenie o możliwości ich wprowadze
nia oraz ustalenie, czy zachodzą między nimi kolizje i sprzeczności, 
powinno nastąpić po wcześniejszym określeniu ram kompleksowe
go modelu nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej stronom 
i  uczestnikom postępowań: cywilnego, karnego i  sądowoadmi
nistracyjnego. Zasadniczym celem, jaki winien przyświecać usta
wodawcy, powinno być dążenie do ujednolicenia sytemu pomocy 
prawnej z  urzędu w  każdej ze wskazanych procedur, a  w  konse
kwencji jej unifikacja, oraz uproszczenie trybu jej uzyskiwania poza 
systemem sądów następnie merytorycznie rozpatrujących sprawy, 
w których dochodzi do ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Streszczenie:
W opracowaniu wskazano na potrzebę zmian w istniejącym sys
temie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez 
państwo. Analiza modelu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi 
do wniosku, że istnieją istotne różnice w ramach poszczególnych 
procedur. Koniecznym jest ich usunięcie oraz unifikacja postę
powania prowadzącego do przyznania pomocy prawnej. Warto 
rozważyć, aby przydzielanie pełnomocników nie odbywało się 
w sądach. Istniej potrzeba wprowadzenia jednolitego trybu ich wy
znaczania. Należy również wzmocnić system weryfikacji oświad
czeń o stanie majątkowym składanych przez osoby ubiegające się 
o nieodpłatną pomoc prawną.

Słowa kluczowe:
nieodpłatna pomoc prawna, pomoc prawna z  urzędu, pomoc 
prawna na etapie sądowym, prawo do sądu, propozycja zmian 
w prawie ➜
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Summary:
The study identifies the need for changes to the existing system of 
 granting free legal aid provided by the state. Analysis of free legal aid 
model leads to the conclusion that there are significant differences in the 
various procedures. It is necessary to remove them and the unification 
of the procedure leading to the granting of legal aid. Consider that the 

allocation of attorneys do not take place in the courts. There is a need 
for a uniform mode of their appointment. It should also strengthen the 
system of verification of statements of assets submitted by applicants 
for legal assistance free of charge.
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