
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 12-08-2021

Znak: PNK.III.431.40.2021

Pan 
Jan Nowak
Starosta Powiatu Kazimierskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w zakresie realizacji przez Powiat Kazimierski Ustawy z dnia                      

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej1 - przeprowadzili: Robert Jawor – kierownik oddziału Kontroli w Wydziale 

Prawnym, Nadzoru i Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Izabela Antoszewska-Mazur - 

starszy inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjnych w Wydziale Prawnym, 

Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego), na podstawie pisemnych upoważnień 

do przeprowadzenia kontroli nr 242/2021 oraz nr 243/2021 z dnia 07 czerwca 2021 r. wydanych 

przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie dokumentacji elektronicznej otrzymanej od Starosty Powiatu 

Kazimierskiego, za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej2, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie3 oraz art. 8 ust. 1 u.n.p.p.

1 t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 945. zwana dalej u.n.p.p.
2t.j.  Dz.U. z 2020 r., poz. 224
3 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1464



Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:

1. poprawność ogłoszenia konkursu oraz zawarcia umowy z organizacją pozarządową 

do prowadzenia ww. punktów;

2. czy Porozumienia z gminami, o których mowa w art. 9 Ustawy zawierają elementy określone 

w art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 u.n.p.p; 

3. czy Porozumienia z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych, 

o których mowa w art. 10 Ustawy zawierają elementy określone 

w art. 10 ust. 1 u.n.p.p;

4. czy Powiat dopełnił obowiązku zawiadomienia Wojewody o zawartych porozumieniach 

albo wskazaniu adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w trybie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.n.p.p;

5. czy umowy z radcami lub adwokatami, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, zawierają 

elementy określone w art. 6 ust 2 u.n.p.p oraz czy radcy i adwokaci, posiadają upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych, osób korzystających z usług;

6. organizacja harmonogramu dyżurów dla mieszkańców;

Kontrola obejmowała sposób organizacji przez Powiat Kazimierski nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku (od 01.01.2021 do 
zakończenia czynności kontrolnych) oraz organizacji przez Powiat konkursu w 2020 roku na 
powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 
roku.

Ocena działalności jednostki:
Wykonywanie zadań w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – ocena 
pozytywna z uchybieniami.

Ustalenia kontroli:

1. Organizacja harmonogramu dyżurów dla mieszkańców

Na terenie powiatu kazimierskiego funkcjonują 2 punkty: 

a) punkt nr 1- nieodpłatnej  pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez 

Stowarzyszenie Sursum Corda (Skalbmierz, ul. Szkolna 3)

b)  punkt nr 2 - nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzony przez adwokatów i radców  

prawnych (Kazimierza Wielka, Partyzantów 29).



Liczba punktów odpowiadała mnożnikowi zdefiniowanemu w art. 20 ust. 4 – art. 8 ust. 2 u.n.p.p.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.n.p.p. Powiat powierzył prowadzenie połowy punktów adwokatom                          

i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego4, z przeznaczeniem na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, wyłonionej  w otwartym konkursie ofert, stosownie do art. 11 ust. 2 u.n.p.p.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego odbywa w punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, 

stosownie do zapisu art. 8 ust. 3 u.n.p.p. 

2. Ogłoszenie konkursu na prowadzenie ww. punktów

Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5.

W celu wykonania obowiązku powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej, Zarząd 

Powiatu Kazimierskiego Uchwałą 50/171/2020 z dnia 23.10.2020 r. (akta kontroli nr 8) ogłosił 

otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadania publicznego 

w zakresie prowadzenie punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2021 roku. 

Na podstawie analizy treści ogłoszenia, organ nadzoru stwierdza, że ogłoszenie o konkursie 

zawierało elementy wskazane w art. 13 ust. 2 u.d.p.p. a ogłoszenie o wynikach konkursu zawierało 

elementy wskazane w art. 15 ust. 2 h i 2 j u.d.p.p. (akta kontroli nr 9).

Jednocześnie w ocenie kontrolujących wskazanym byłoby, żeby zarówno ogłoszenie, jak 

i wyniki konkursu były zamieszczane (zgodnie z art. 13 ust 3 pkt 1 i 3 u.d.p.p) oddzielnie na stronie 

internetowej organu administracji publicznej, a nie poprzez przekierowanie ze strony powiatu na 

stronę Biuletynu Informacji Publicznej.  

Organizacja została wyłoniona do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu, tj. w dniu 26.11.2020 r. Uchwałą Zarządu Powiatu 

Kazimierskiego nr 52/181/2020 (akta kontroli nr 10).

3. Zawarcie umowy z organizacją pozarządową

W celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

4 zwana dalej organizacją pozarządową.
5 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 zwana dalej u.d.p.p.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjxg44dm


obywatelskiego przez organizację pozarządową Powiat, zgodnie z art. 11 ust. 7 u.n.p.p. zawarł 

30 grudnia 2020 r. z fundacją Sursum Corda (adres siedziby: ul. Lwowska 11, 33-330 Nowy Sącz). 

umowę Nr 132 IM.U.202 o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie powiatu kazimierskiego w 2021 r. (akta kontroli nr 11). 

W zakresie zgodności Umowy z organizacją pozarządową, odnośnie zawartości elementów 

określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1,1a  i 3-6a u.n.p.p, stwierdzono następujące uchybienia: (akta 

kontroli nr 9):

 umowa nie zawiera określenia sposobu organizowania w punkcie spotkania 

z mediatorem, o którym mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 u.n.p.p. (art. 6 ust. 2 pkt. 6a ustawy), 

choć w §1 ust 6 Umowy, jest zapis, że Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia 

„w miarę potrzeb nieodpłatnych mediacji”;

 nie określono sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej, a jedynie wskazano, że powiat zapewnia taki lokal  (§ 3 ust. 1 

Umowy z organizacją); 

4.  Zawarcie porozumień z gminami przez Powiat 

W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiat Kazimierski,  

zgodnie z art. 9 ust. 1 u.n.p.p. zawarł w dniu 01.12.2020 r. porozumienie z gminą Skalbmierz (akta 

kontroli nr 13).

W zakresie zgodności Porozumienia z gminą, odnośnie zawartości elementów określonych w art. 6 

ust. 2 pkt 1,1a i 3-6a u.n.p.p, stwierdzono następujące uchybienie (akta kontroli nr 14):

- zapisy dot. współpracy w zakresie zapewnienia urządzeń technicznych podmiotom udzielającym 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są zbyt 

ogólne i wskazują jedynie, że Gmina „zapewni obsługę organizacyjno-techniczną Punktu” 

(§ 4 Porozumienia).

5. Zawarcie porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców 

prawnych

W dniu 27.11.2020 r. Powiat zawarł, zgodnie z art. 10 ust 1 u.n.p.p., trójstronne porozumienie 

z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych (akta kontroli nr 15) właściwą 

dla siedziby władz powiatu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego 



powiatu. Powyższe oznacza, że porozumienie zostało zawarte do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby to porozumienie, zgodnie z art. 10 ust. 2 u.n.p.p. 

Jednocześnie Powiat dopełnił obowiązku poinformowania Wojewody o zawartym porozumieniu 

pismem/mailem z dnia 07.12.2020 r. (akta kontroli nr 16).

Na podstawie analizy zapisów przedmiotowego porozumienia organ nadzoru stwierdza, że 

zawierało one elementy wskazane w art. 10 ust. 1 u.n.p.p. (akta kontroli nr 17).

6. Zawarcie umów z radcami prawnymi lub adwokatami

Zgodnie z artykułem 6 ust 1 u.n.p.p. adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy 

prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem. Powiat Kazimierski zawarł dwie takie umowy, 

po jednej z adwokatem (akta kontroli nr 18) i radcą prawnym (akta kontroli nr 19). 

W zakresie zgodności zapisów przedmiotowych umów z elementami określonymi 

w art. 6 ust. 2 u.n.p.p. stwierdzono następujące uchybienia (akta kontroli nr 20,21):

- brak zapisów dot. zasad korzystania z lokalu i wskazania niezbędnych urządzeń technicznych;

-   zbyt ogólne zapisy dot. zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych – w § 2 ust. 3 

Umowy z adwokatem i radcą prawnym zawarto jedynie ogólny zapis, że „Zleceniobiorca będzie 

miał zapewnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z dostępem do 

niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych (…)”.  

Powyższe nie oznacza określenia zasad korzystania z lokalu, bazy aktów prawnych, czy też wykazu 

urządzeń technicznych;

- braku określenia sposobu organizowania w punkcie spotkania z mediatorem. 

W zakresie sposobu powierzenia radcy oraz adwokatowi upoważnienia do przetwarzania 

danych osobnych klientów npp, npo Powiat w zawarł odrębne umowy powierzenia danych (akta 

kontroli nr 22,23).

Mając na uwadze powyższą ocenę i uwagi zalecam:

- w umowie z organizacją pozarządową zawierać określenie sposobu organizowania w punkcie 

spotkania z mediatorem oraz określać sposób korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; 

- w umowach z radcami prawnymi i adwokatami: zawierać zasady dot. korzystania z lokalu 

i wskazywać niezbędne urządzenia techniczne do wykonywania powierzonych zadań; określać 

sposób organizowania w punkcie spotkania z mediatorem; doprecyzować w umowach zapisy dot. 

zasad zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych;



- w porozumieniach z gminami doprecyzować zapisy w zakresie zapewnienia urządzeń 

technicznych podmiotom udzielającym nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącym nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających  na  celu  usunięcie  stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie -  w  terminie  14  dni  

od  daty  otrzymania  niniejszego  wystąpienia  pokontrolnego  –  informacji o sposobie 

wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach 

lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie   informuję,   że   zgodnie   z   art.   48   ustawy   o   kontroli   w   administracji 

rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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