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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 18-11-2019

Znak: PNK.III.431.38.2019

Pan 
Paweł Faryna
Starosta Jędrzejowski

 

Sprawozdanie z kontroli problemowej w trybie uproszczonym

Kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie ul. 

11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów w  dniu 25 października 2019 roku przeprowadziły: Edyta 

Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz 

Katarzyna Rabajczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru 

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na 

podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 718/2019 i 719/2019 z dnia 15 

października 2019 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej1, w dniu 25 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym 

w Jędrzejowie oraz w miejscach usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Małogoszczu i Sędziszowie przeprowadzona została kontrola w trybie uproszczonym w zakresie 

realizacji wdrożenia przez Powiat znowelizowanej Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w obszarach dot. 

sposobu upowszechniania wiedzy o działaniu systemu oraz organizacji i prowadzeniu punktów npp 

i npo (zwana dalej Ustawą o npp) 2. 

1 Dz.U. nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294 
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Zakres kontroli:

Sposób upowszechniania wiedzy o działaniu systemu oraz organizacja i prowadzenie punktów npp 

i npo obejmująca następujące obszary tematyczne:

1) upowszechnianie przez Powiat usługi wśród mieszkańców powiatu zgodnie z obligatoryjnymi 

formami przewidzianymi przepisami Ustawy o npp;

2) dostosowanie formy i miejsca wizyt do mieszkańców o różnych potrzebach oraz weryfikacja czy 

informacja na ten temat była zamieszczona na stronach internetowych, w BIP i w punktach, 

z możliwymi formami obsługi;

3)  dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca; 

4) wyposażenie lokali punktów;

5) wyposażenie poczekalni punktów.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 – 25.10.2019 r.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie w zakresie 

przedmiotu kontroli oceniam pozytywnie z uchybieniami.   

Ustalenia kontroli:

W ramach realizowanych zadań wynikających z Ustawy o npp Powiat Jędrzejowski zawarł 

umowy na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W punktach jest możliwość 

uzyskania również nieodpłatnej mediacji.

Na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. punkt prowadzony przez radcę/adwokata – w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Jędrzejowie, ul.  Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,

2. punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda - 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, 

3. punkt prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda - 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz.

Powyższe spełnia wymóg art. 11 ust 1 Ustawy o npp tj. Powiat powierza połowę punktów do 

prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej 

dalej „organizacją pozarządową”, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

https://mapa.targeo.pl/jedrzejow,armii%20krajowej%209%20
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lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz art. 11 ust. 1b Jeżeli na powiat 

przypadają trzy punkty, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie dwóch punktów, przy 

czym jeden przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z § 13 ust. 9 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie3 

organizowanie oraz koordynacja i nadzór nad systemem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

na terenie Powiatu należy do zadań Sekretarza Gminy. Starosta Jędrzejowski skorzystał 

z przysługującego mu prawa wynikającego z art. 9 ust. 5 Ustawy o npp powołując Pełnomocnika 

Powiatowego Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa 

Obywatelskiego4 (zwany dalej pełnomocnikiem).

1. Upowszechnianie przez Powiat usługi wśród mieszkańców powiatu zgodnie 

z obligatoryjnymi formami przewidzianymi przepisami Ustawy.

Zgodnie z art. 8a Ustawy o npp opublikowano listę prowadzonych punktów na stronie 

internetowej Powiatu pod adresem: www.jedrzejow.pl w zakładce 

„Ogłoszenia”(http://jedrzejow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-informator-2/) oraz na stronie BIP 

pod adresem: www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/20335184. Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie 

w informacji zawartej na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: 

https:// darmowapomocprawna.ms .gov.pl /pl/ mapa-punktow/. 

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że informacja o prowadzeniu punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej jest rozpowszechniana również w następujący sposób:

- w lokalnych mediach – w marcowym numerze miesięcznika „Powiat Jędrzejowski”5 

- na stronach tzw. social mediów tj. facebooka Powiatu6;

- za pomocą materiałów informacyjnych (poradnika, plakatów, ulotek) przesłanych do urzędów 

gmin Powiatu Jędrzejowskiego w celu udostepnienia w BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

pismo z dnia: 11.06.2019 r.7, 27.09.2019 r.8 

3 Załącznik do Uchwały Nr 17/ 33/2019 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26  lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
4 Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji zadań dotyczących 
powiatowego systemu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
5 dowód nr 1 faktura
6 dowód nr 2 
7 dowód nr 3
8 dowód nr 4

http://www.jedrzejow.pl/
http://jedrzejow.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-informator-2/
http://www.powiatjedrzejow.pl/bipkod/20335184
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Powyższe informacje zawierały m.in.: harmonogram dyżurów punktów, zasady udzielania npp, npo 

i mediacji, nr tel. i godziny rejestracji na wizytę w punkcie pomocy prawnej, listę jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa, zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ze znaczną 

niepełnosprawnością ruchową lub doświadczających trudności w komunikowaniu się.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 

5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie9. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy o npp wykaz planowanych dyżurów na terenie gminy powinien 

zawierać: 

a) dni oraz, jeżeli to możliwe, godziny, w których planuje się dyżury,

b) informację, czy dyżur przeznaczony będzie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

c) informację o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie podczas dyżurów, 

d) preferowaną specjalizację dyżurów, o ile stwierdzono potrzebę określenia specjalizacji, 

e) adresy lokali, w których planuje się dyżury; 

W wykazie planowanych dyżurów zawarto ww. elementy poza lit. d) gdyż nie stwierdzono 

potrzeby określenia specjalizacji. 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 2 Ustawy o npp, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje  

nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów 

i dyżurów, o których mowa w art. 8 (…). Z kolei art. 8 ust. 3 Ustawy o npp wskazuje, że Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa 

się w punkcie (…). 

Na stronie BIP Powiatu Jędrzejowskiego, w materiałach informacyjnych znajdujących się 

w poczekalniach punktów npp zawarto informację dotyczącą świadczenia „ewentualnego 

poradnictwa obywatelskiego”. Jak wyjaśnił pełnomocnik, konkurs został ogłoszony na udzielanie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej (punkt 

w Sędziszowie). Organizacja pozarządowa złożyła ofertę na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej z możliwością rozszerzenia usług o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W toku 

czynności kontrolnych stwierdzono, że w punkcie w Sędziszowie świadczona jest tylko nieodpłatna 

pomoc prawna i nieodpłatna mediacja.

Zgodnie z art. 8a Ustawy o npp Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu. Uchybienie stanowi wskazanie 

9 dowód nr 5
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w BIP Powiatu w zakładce „wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa” nieaktualnych godzin 

punktu w Jędrzejowie (pn. – pt. 7.30.-15.30) i Małogoszczu (wt. 9.00-13.00)10. 

2. Dostosowanie formy i miejsca wizyt do mieszkańców o różnych potrzebach oraz 

weryfikacja czy informacja na ten temat była zamieszczona na stronach internetowych, w BIP 

i w punktach, z możliwymi formami obsługi.

W art. 8 ust. 8 Ustawy o npp jest mowa o tym, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością 

ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności 

w komunikowaniu się, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się11 może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także 

poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Jednocześnie 

w art. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym (…) określono, że organ 

administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie 

się, a za taką usługę należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających 

komunikowanie się. Jednocześnie organ administracji publicznej jest zobowiązany do

upowszechnienia informacji o takiej usłudze, a obowiązek ten jest realizowany w sposób 

powszechnie przyjęty, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 

internetowych organu administracji publicznej i w miejscach publicznie dostępnych w tym organie. 

O powyższych możliwościach umówienia się na wizytę można dowiedzieć się z:

- informacji zamieszczonych w punktach npp,

- informacji zamieszczonych na stronie BIP Powiatu, 

- poradnika o  nazwie „Nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska i mediacje”12 umieszczonego 

w BIP Powiatu oraz w punktach npp. 

Kontakt z urzędem odbywa się za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, 

w szczególności poprzez:

-  korzystanie z poczty elektronicznej – powiat@powiatjedrzejow.pl

- korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie BIP Powiatu,

- przesyłanie faksów nr 041 386 37 41/42, 041 386 58 00.

10 dowód nr 6
11 Dz.U. z 2017 r. poz. 1824
12 zwany dalej poradnikiem
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W związku z powyższym, dla zwiększenia przejrzystości i ułatwienia umawiania się na wizytę 

osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, wskazanym byłoby zawrzeć e-mail 

kontaktowy również na ulotkach informacyjnych oraz w poradniku. 

Ponadto, z wykonawcami usług npp ustalono, że w przypadkach, gdy do punktu zgłosi się 

osoba zainteresowana poradą – bez uprzedniego zapisania się - w miarę możliwości 

organizacyjnych i czasowych, zostanie ona zarejestrowana w danym punkcie i zostanie jej 

udzielona pomoc.

3. Dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca. 

Rozlokowanie dyżurów w ramach systemu NPP w 2019 r. – jak wynika z informacji 

przesłanych przez Powiat13 - nastąpiło po uwzględnieniu doświadczeń z okresu 2016-2018. 

Stosownie do porozumień zawartych na czas nieokreślony z Burmistrzami Sędziszowa 

i Małogoszcza w październiku 2015 r. punkty NPP zostały rozlokowane w siedzibach tych gmin 

(urzędach miejskich). Punkt NPP w Jędrzejowie prowadzony jest w siedzibie Starostwa 

Powiatowego.

Usytuowanie lokali w których na terenie powiatu świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna 

nastąpiło przy uwzględnieniu kryterium demograficznego i geograficznego. Analiza części B kart 

pomocy wykazała brak uwag mieszkańców w powyższym zakresie.

Punktualność rozpoczęcia dyżurów w punktach npp była przedmiotem kontroli 

pełnomocnika poprzez naoczną weryfikację rozpoczęcia dyżurów w wyznaczonych 

w harmonogramie godzinach14.  

4. Wyposażenie lokali punktów.

Przeprowadzono oględziny punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzonych przez 

Powiat Jędrzejowski. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego15 

W oznaczeniu lokalu określa się, czy jest w nim udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w tym 

nieodpłatna mediacja, albo świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna 

13 Sprawozdanie z samooceny wdrożenia nowelizacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 26.06.2019 r.
14 dowód nr 6,7,8 – protokoły kontroli z dnia 25.06. i 26.06.2019 r.
15 Dz.U. z 2018 r., poz. 2492 – zwane dalej rozporządzeniem
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mediacja, albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, przy czym w oznaczeniu określa się również dni 

i godziny dyżurów, a także dane kontaktowe potrzebne do zgłoszenia wizyty, o których mowa w art. 

8 ust. 5 ustawy. Ustalono, że na budynkach, w których mieszczą się punkty npp znajduje się 

informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, z pominięciem nieodpłatnej mediacji oraz 

danych kontaktowych potrzebnych do zgłoszenia wizyty, co stanowi uchybienie16.

Dokonano oględzin 3 punktów npp17. Oględziny wykazały, że wewnętrzne oznaczenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie zawiera informacji o udzielaniu w punkcie również 

nieodpłatnej mediacji18. Powyższe stanowi uchybienie. Informacje o prowadzeniu przez punkty 

nieodpłatnej mediacji znajdują się w poczekalni.

W obecności dyżurujących prawników dokonano oględzin  pokoi przeznaczonych na punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej, które są odpowiednio przystosowane do świadczenia tej usługi. 

Pomieszczenia zapewniają dyskrecję i poufność, są wyposażone w bezpiecznie zamykane meble, 

komputer z zainstalowanym edytorem tekstów, Internetem, przeglądarką internetową i programem 

obsługujący pocztę elektroniczną. W lokalach znajduje się drukarka, telefon, biurko, stół, krzesła 

i materiały biurowe. W kwestii bazy aktów prawnych ustalono, że prawnicy mają dostęp do 

Internetowego Systemu Aktów Prawnych, znajdującego się na stronie Sejmu, korzystają z innych 

źródeł dostępnych powszechnie w Internecie lub z własnego oprogramowania. 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w lokalu zapewnia się dostęp do urządzenia 

pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej. W przypadku punktu 

w Małogoszczu brak jest takiego urządzenia, co stanowi uchybienie.

5.        Wyposażenie poczekalni punktów. 

a) punkt  w Jędrzejowie - w poczekalni zostały zamieszczone: informacje o zasadach i zakresie 

udzielania npp i npo, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, informacja o możliwości 

przekazywania przez osoby uprawnione opinii o usługach, Karta nieodpłatnej pomocy prawnej, 

Karta nieodpłatnej mediacji, Karta poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, urna 

nieprzezroczysta i zamykana na części B Kart pomocy. W poczekalni dostępne są również 

ulotki informacyjne oraz poradnik na temat świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

b) punkt w Sędziszowie – w punkcie funkcjonują dwa miejsca przeznaczone dla osób 

oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. W pierwszym miejscu zostały 

16 dowód nr 11,13,14
17 dowód nr 16 – 3 protokoły oględzin
18 dowód nr 12,15,17
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zamieszczone: informacje o zasadach i zakresie udzielania npp i npo, lista jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa, informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione 

opinii o usługach, Karta nieodpłatnej pomocy prawnej, Karta nieodpłatnej mediacji, Karta 

poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

W drugim miejscu, znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach punktu (pomieszczenia, 

w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna) oznaczonego błędnie „nieodpłatny punkt 

pomocy prawnej” zamieszczono: informacje o zasadach i zakresie udzielania npp i npo, listę 

jednostek nieodpłatnego poradnictwa, poradnik na temat świadczenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej. W związku z powyższym wskazanym byłoby uzupełnienie również tej poczekalni 

o informacje, które znajdują się w gablocie w pierwszej poczekalni.

Urna nieprzezroczysta i zamykana na części B Kart pomocy znajduje się w pomieszczeniu, 

w którym udzielana jest npp, co stanowi uchybienie. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 4 pkt 5 

rozporządzenia, urna powinna znajdować się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących 

na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. W poczekalni dostępne są również ulotki informacyjne oraz poradnik na temat 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

c) punkt w Małogoszczu - w poczekalni zostały zamieszczone: informacje o zasadach i zakresie 

udzielania npp i npo, lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, informacja o możliwości 

przekazywania przez osoby uprawnione opinii o usługach, Karta nieodpłatnej pomocy prawnej, 

Karta nieodpłatnej mediacji, Karta poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Urna 

nieprzezroczysta i zamykana na części B Kart pomocy znajduje się w pomieszczeniu, w którym 

udzielana jest npp, co stanowi uchybienie (§ 5 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia). W poczekalni 

dostępne są również ulotki informacyjne na temat świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2019.

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone uchybienia wnoszę o:

1. Zamieszczenie w BIP Urzędu w zakładce „wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa” 

aktualnego harmonogramu punktu w Jędrzejowie i Małogoszczu.

2. Zamieszczenie adresu kontaktowego e-mail w ulotkach informacyjnych oraz w poradniku. 

3. Oznakowanie punktów npp zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz w sposób wskazujący na 

udzielanie w nich również bezpłatnej mediacji oraz zamieszczenie danych kontaktowych 

potrzebnych do zgłoszenia wizyty.
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4. Zapewnienie w punkcie w Małogoszczu dostępu do urządzenia pozwalającego na przenoszenie 

dokumentacji do postaci elektronicznej.

5. W punkcie w Sędziszowie i Małogoszczu: przeniesienie urn z pomieszczenia, w którym 

udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna do poczekalni.

6. W punkcie w Sędziszowie: uzupełnienie informacji o npp w poczekalni bezpośrednio przy 

lokalu, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Pouczenie.

Informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust. 5 ustawy o Kontroli w administracji 

rządowej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji ustaleń 

kontroli. 

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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