
POROZUMIENIE 
w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

na obszarze powiatu mińskiego 
 

zawarte w dniu 21 października 2022 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Powiatem Mińskim, z siedzibą w  Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
 

1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 
2) Pan Witold Stefan Kikolski     - Wicestarosta,  

 
zwanym dalej „Powiatem” 
a 
Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach ul. Berka Joselewicza 3, 08-110 Siedlce, reprezentowaną przez 
Pana Wojciecha Troszkiewicza  – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, zwaną dalej „ORA” 
i 
Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą przy ul. Żytniej 15/16,  01-014 Warszawa, 
reprezentowaną przez Panią Monikę Całkiewicz – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie,  zwaną dalej „OIRP” 
 
o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Strony zgodnie oświadczają, że porozumienie niniejsze zawarte zostaje w wykonaniu unormowania 

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej „ustawą 
o nieodpłatnej pomocy prawnej”. 
 

2. OIRP i ORA oświadczają, że w oparciu o przepisy ustaw, odpowiednio -  z dnia 26 maja 1982 r.                  
– Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1184 ze zm.) i ustawy z dnia  6 lipca  1982 r.  o radcach 
prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1166) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, są 
podmiotami właściwymi w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu 
Mińskiego.   

 
§ 2 

1. Powiat oświadcza, że 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielanie tej pomocy 
wykonywać będą radcowie prawni i adwokaci, będą działać w następujących lokalizacjach, dniach 
i godzinach:  
1) 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Przemysłowa 4 (Powiatowy Urząd Pracy), w poniedziałki, wtorki, 

środy i czwartki w godzinach 12.00 – 16.00 (od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach 11.30-15.30),  
w piątki w godzinach 8.00-12.00,  

2) 05-320 Mrozy, ul. A. Mickiewicza 22 (Gminne Centrum Kultury) we wtorki w godzinach 12.00 -
16.00, w czwartki w godzinach 11.00 – 15.00 i piątki w godzinach 8.00-12.00 oraz 
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 18 A (vis-a-vis Urzędu Gminy) w poniedziałki w godzinach: 14.00 
– 18.00 i środy w godzinach 8.00 – 12.00, 

3) 05 - 310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 (Urząd Miejski w Kałuszynie) we wtorki i piątki w godzinach                  
w godzinach: 11.00 - 15.00, 
05-307 Dobre, ul. T. Kościuszki 1 (Urząd Gminy) w środy w godzinach 14.00—18.00 i czwartki 
w godzinach 10.00 - 14.00 oraz  
05-306 Jakubów, ul. Mińska 15 (Urząd Gminy) w poniedziałki w godzinach 13.00-17.00.  

 
 



2. W przypadku przewidzianym w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, na żądanie 
Starosty, czas trwania dyżuru adwokatów lub radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, określonych w ust. 1 może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie 
czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania 
w danym roku.  
 

3. W celu zapewnienia równomiernego udziału radców prawnych i adwokatów w wykonywaniu zadania 
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji, liczba radców 
prawnych, adwokatów i mediatorów udzielających tej pomocy w poszczególnych punktach wynosić 
będzie: 
1) w punkcie wskazanym w ust. 1 pkt 1 -   1   radcę prawnego,  1  adwokata,  
2) w punkcie wskazanym w ust. 1 pkt 2  -  1   radcę prawnego i  1  adwokata,  
3) w punkcie wskazanym w ust. 1 pkt 3  -  1   radcę prawnego i  1  adwokata. 

 
4. Do obsługi dyżuru o specjalizacji nieodpłatna mediacja, OIRP i ORA wskażą co najmniej po 1 osobie 

wpisanej na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa 
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 
z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie 
swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie  z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.), o której informacje przekazano 
prezesowi sądu okręgowego.  
 

5. OIRP i ORA zobowiązują się w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do przedłożenia Powiatowi 
imiennych wykazów odpowiednio radców prawnych i adwokatów, w tym mediatorów oraz ich 
zastępców, którzy będą udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych punktach, o których 
mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych. Wyboru dni i godzin świadczenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych punktach dokonują wyznaczeni radcowie, adwokaci 
i mediatorzy (ich zastępcy).   

 
6. OIRP i ORA oświadczają, że wskazanie adwokatów, radców prawnych i mediatorów, o których mowa 

w ust. 3 i 4 następować będzie zgodnie z uchwalonymi przez właściwe organy samorządów 
zawodowych regulaminami. 

 
7. Powiat oświadcza, że poza punktami nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w ust. 1, planuje 

powierzenie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w kolejnych 3 punktach na terenie Powiatu 
organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 11d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Wykaz tych punktów wraz harmonogramami ich funkcjonowania stanowi załącznik nr 1 do 
porozumienia. OIRP i ORA, w przypadku określonym w art. 11 ust. 12 ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, zobowiązują się do wyznaczenia odpowiednio radców prawnych, adwokatów i mediatorów 
do wykonywania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach, 
w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Powiat o potrzebie wyznaczenia. W powiadomieniu 
Powiat wskaże liczby adwokatów i radców prawnych niezbędnych w każdym punkcie, z uwzględnieniem 
zasady równomiernego udziału radców prawnych, adwokatów i mediatorów w wykonywaniu zadania 
polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 
§ 3 

1. Powiat oświadcza, że wyposażenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa 
w § 2 ust. 1, w tym wyposażenie w urządzenia techniczne, zgodne będzie z zał. nr 2 do porozumienia. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że urządzenia techniczne, o których mowa w ust. 1, mogą być  
wykorzystywane przez radców prawnych i adwokatów wyłącznie do czynności lub działań związanych 
z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Skutki naruszenia tego postanowienia określi umowa, 
o której mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 



§ 4 
1. Wynagrodzenie radców prawnych, adwokatów i mediatorów, wykonujących zadanie polegające 

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, określa umowa, o której mowa w art. 6 ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

2. Roczna kwota przypadająca na wynagrodzenie osób obsługujących jeden punkt wynosi 60 060,00 zł 
brutto. Jest ono podzielone pomiędzy radców prawnych, adwokatów i mediatorów jako 
wynagrodzenie ryczałtowe proporcjonalnie do ich udziału w wykonywaniu zadania świadczenia 
pomocy prawnej w ramach punktu. 

3. Stawka za jeden dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi iloraz kwoty, o której mowa 
w ust. 2 i  liczby dyżurów w roku 2023. 

4. Wynagrodzenie radców prawnych, adwokatów i mediatorów będzie wypłacane po upływie każdego 
miesiąca na podstawie wystawionej przez nich faktury z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni.  

5. W momencie podpisywania umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonawca składa 
oświadczenie, że nie zawarł uprzednio umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie 
kolidującym z terminami wskazanymi w projekcie umowy. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.  

6. W powiecie mińskim prowadzona jest elektroniczna forma dokumentacji usług w systemie 
teleinformatycznym obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego  Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykonawcy zobowiązani są do dokumentowania porad 
zgodnie z art. 7 ust. 1, 1a, 2, 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

8. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego może odbywać się w trybie określonym w art. 28 a ustawy o nieodpłatnej pomocy 
prawnej.  

 
§ 5 

Wszelkie koszty związane z organizacją punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i ich bieżącym 
funkcjonowaniem ponosi Powiat oraz gminy na podstawie zawartych z powiatem porozumień, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy po nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 

§ 6 
Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 
31 grudnia 2023 r. 

 
§ 7 

 
1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy. 
2. Zmiany porozumienia dokonuje się w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 
          ORA Siedlce                              OIPR Warszawa                            Powiat Miński  
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach   Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych     Zarząd Powiatu Mińskiego 
Dziekan      w Warszawie    Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński 
Adw. Wojciech Troszkiewicz   Monika Całkiewicz    Wicestarosta Witold Stefan Kikolski 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 
 

 
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie mińskim,  
planowanych do powierzenia organizacjom pozarządowym  

 
 

 
NUMERY 

PUNKTÓW 
I USŁUGI 

 

 
LOKALIZACJE PUNKTÓW 

 
DNI I GODZINY DYŻURÓW 

 
1 

NIEODPŁATNA 
POMOC 

PRAWNA 

DĘBE WIELKIE 05-311 Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17   
(budynek Przychodni Zdrowia) 
 

 
poniedziałek 8.00 – 12.00  
 

SULEJÓWEK 05-070 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21 
(budynek Miejskiej Przychodni Zdrowia nr 2) 

 
wtorek 8.00  - 12.00  
środa 13.00-17.00 
 

HALINÓW 05-074 Halinów, ul. A. Mickiewicza 23 
(budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

 
czwartek 16.00 – 20.00  
 

STANISŁAWÓW  05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32 
(budynek Urzędu Gminy) 
 

 
piątek 9.00 – 13.00 

 
2 

NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE 

STANISŁAWÓW  05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32 
(budynek Urzędu Gminy) 

poniedziałek    
9.00 – 13.00  

HALINÓW 05-074 Halinów, ul. A. Mickiewicza 23 
(budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

wtorek i środa  
16.00 – 20.00  

SULEJÓWEK 05-070 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21 
(budynek Miejskiej Przychodni Zdrowia nr 2) 
 

czwartek 13.00 – 17.00 
piątek  8.00 – 12.00  

 
3 

NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE 

MIŃSK MAZOWIECKI  05-300 Mińsk Mazowiecki 
ul. Przemysłowa 4  
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy) 

poniedziałek, wtorek, środa 
8.00 – 12.00  
(od 1 lipca do 31 sierpnia  
od 7.30 do 11.30) 
 

LATOWICZ   05-334 Latowicz, ul Rynek 6 
(budynek Urzędu Gminy)  
 

czwartek 8.00 – 12.00  
 

SIENNICA  05-332 Siennica, ul. Mińska 33 
(budynek Urzędu Gminy) 

piątek 8.00 – 12.00 
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Załącznik Nr 2 
 

 
Wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

 
 

1. Punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 porozumienia : 
 
a) meble biurowe: biurko, szafa, krzesła, 
b) wyposażenie: telefon, komputer z dostępem do internetu, drukarka. 

 
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 porozumienia : 

a) meble biurowe : biurka, szafy biurowe, krzesła, 
b) wyposażenie : zestawy komputerowe z dostępem do internetu, drukarki.  

 
3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 3 porozumienia : 

a) meble biurowe : biurka, szafy biurowe, krzesła, 
b) wyposażenie : telefony, komputery z dostępem do internetu, drukarki.  
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