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Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 

2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i 

ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1271, z późn. 

zm.). 

 

 

USTAWA 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(...) 

Dział  V  

Koszty postępowania 

(...) 

Rozdział  3  

Zwolnienie od kosztów sądowych 

(...) 

Oddział  2  

Prawo pomocy 

 

Art.  243.  [Wniosek o przyznanie prawa pomocy]  

§  1.  Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem 

postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. 

§  2.  (uchylony). 

 

Art.  244.  [Zakres prawa pomocy]  

§  1.  Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. 

§  2.  Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. 

§  3.  Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego 

lub rzecznika patentowego, właściwa okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby 

radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników 

Patentowych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radcą 

prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, wyznaczy adwokata, radcę 

prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wskazanego przez stronę. 

 



Art.  245.  [Zakres całkowity i częściowy]  

§  1.  Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. 

§  2.  Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. 

§  3.  Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w 

całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub 

obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego. 

§  4.  Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od 

poniesienia ułamkowej ich części albo określonej ich kwoty pieniężnej. 

 

Art.  246.  [Przesłanki przyznania prawa pomocy]  

§  1.  Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje: 

1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść 

jakichkolwiek kosztów postępowania; 

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów 

postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. 

 

§  2.  Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, prawo pomocy może być przyznane: 

1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie 

jakichkolwiek kosztów postępowania; 

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na 

poniesienie pełnych kosztów postępowania. 

§  3.  Adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego można 

ustanowić dla strony, która nie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z 

adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. Nie 

dotyczy to adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 

ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy. 

 

Art.  247.  [Wyłączenie prawa pomocy]  

Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.  

 

Art.  248.  [Zwrot kosztów postępowania]  

Przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów postępowania, 

jeżeli obowiązek taki wynika z innych przepisów. 

 

Art.  249.  [Cofnięcie prawa pomocy]  

Przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że 

okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.  

 

Art.  249a.  [Umorzenie postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy]  



Jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w 

sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. 

 

Art.  250.  [Wynagrodzenie pełnomocnika]  

§  1.  Wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy 

otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach 

za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników 

patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu 

niezbędnych i udokumentowanych wydatków. 

§  2.  W uzasadnionych przypadkach, sąd może obniżyć wynagrodzenie, o którym mowa w § 

1. 

 

Art.  251.  [Wygaśnięcie prawa pomocy]  

Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała. 

 

Art.  252.  [Treść wniosku]  

§  1.  Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony 

obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba 

fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o 

niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą 

prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym. 

§  1a.  Oświadczenia, o których mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie sądu o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

§  2.  Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru. 

§  3.  Postanowienie o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo 

umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy doręcza się stronie, która 

złożyła wniosek. Środek zaskarżenia przysługuje wyłącznie wnioskodawcy. 

 

Art.  253.  [Wyznaczenie pełnomocnika]  

§  1.  O wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby 

radców prawnych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych, doręczając postanowienie o przyznaniu prawa pomocy. W przypadku, gdy 

ustanowienie pełnomocnika ma nastąpić po wydaniu orzeczenia, od którego przysługuje 

skarga kasacyjna, sąd zawiadamia o tym właściwą radę. 

§  2.  Okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada 

Doradców Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w terminie czternastu 

dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 1, wyznacza pełnomocnika, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie pełnomocnika oraz sąd. W zawiadomieniu kierowanym 



do sądu właściwa rada wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego pełnomocnika oraz jego 

adres do doręczeń. W przypadku ustanowienia pełnomocnika po wydaniu orzeczenia, od 

którego przysługuje skarga kasacyjna, właściwa rada informuje również niezwłocznie sąd o 

dacie zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu. 

§  3.  Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy ustanowiony 

w ten sposób ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, właściwa okręgowa rada 

adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych 

lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na wniosek ustanowionego adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, wyznaczy w razie potrzeby 

adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego z innej 

miejscowości. 

 

Art.  254.  [Właściwość sądu]  

§  1.  Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

§  2.  Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze 

właściwości sądu, o którym mowa w § 1, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim 

sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego. 

 

Art.  255.  [Uzupełnienie wniosku]  

Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 252, okaże się 

niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych 

oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w 

zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe 

dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego. 

 

Art.  256.  [Delegacja ustawowa]  

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, 

odpowiadającego wymaganiom przewidzianym dla pism strony, szczególnym 

wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy, zawierającego niezbędne 

pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do określonych 

wymagań oraz klauzulę, o której mowa w art. 252 § 1a; 

2) rodzaje dokumentów źródłowych, o których mowa w art. 255, oraz okresy, za jakie 

mają być dokumentowane dane o majątku, dochodach i stanie rodzinnym; dokumentami 

tymi mogą być w szczególności odpisy zeznań podatkowych, wyciągi lub wykazy z 

posiadanych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, wypisy z rejestrów 

urzędowych, odpis aktualnych bilansów oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, 

honorariów i innych należności i otrzymywanych świadczeń. 

 

Art.  257.  [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania]  



Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub 

którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez 

rozpoznania. 

 

Art.  258.  [Czynności referendarzy sądowych]  

§  1.  Czynności w zakresie przyznania prawa pomocy wykonuje referendarz sądowy. 

§  2.  Do czynności, o których mowa w § 1, należą w szczególności: 

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa pomocy; 

2) przesyłanie wniosków o przyznanie prawa pomocy do właściwego sądu; 

3) badanie złożonych wniosków o przyznanie prawa pomocy co do wymogów 

formalnych, a także co do ich treści; 

4) przekazywanie wniosków do rozpoznania sądowi w przypadku, o którym mowa w art. 

247; 

5) wzywanie stron do uzupełnienia braków formalnych wniosków, a także do złożenia 

dodatkowych oświadczeń i dokumentów; 

6) wydawanie zarządzeń o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania; 

7) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu, cofnięciu, odmowie 

przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa 

pomocy; 

8) wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o przyznaniu wynagrodzenia 

adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu za 

zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych 

udokumentowanych wydatków. 

§  3.  (uchylony). 

§  4.  Czynności, o których mowa w § 2, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wykonywać sąd. Na postanowienia albo zarządzenie sądu, o których mowa w § 2 pkt 6-8, 

przysługuje zażalenie. 

 

Art.  259.  [Wniesienie sprzeciwu]  

§  1.  Od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona albo 

adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do 

właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia 

doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę 

prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga uzasadnienia. 

§  2.  Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały 

uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę 

podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na 

posiedzeniu niejawnym. 

§  3.  Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu albo wniesiony sprzeciw został prawomocnie 

odrzucony, zarządzenia i postanowienia, o których mowa w § 1, mają skutki prawomocnego 

orzeczenia sądu. 

 



Art.  260.  [Skutki wniesienia sprzeciwu]  

§  1.  Rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 

6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie 

referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. 

§  2.  W sprawach, o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarządzenia lub 

postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd 

drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. 

§  3.  Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. 

 

Art.  261.  [Brak opłat]  

Od sprzeciwu i zażaleń wnoszonych w sprawie prawa pomocy nie pobiera się opłat 

sądowych. 

 

Art.  262.  [Odpowiednie zastosowanie]  

Przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na 

zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z 

ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. 

 

Art.  263.   

(uchylony). 

 


