
Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy 
i Ukraińców mieszkających w Polsce 

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych 
z terenów broniącej się  przed inwazją  rosyjską  Ukrainy, Ministerstwo 
Sprawiedliwości wskazuje, iż  do dyspozycji wszystkich osób przebywających 
w Polsce, w tym również  obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej 
pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa"). Pomoc przysługuje każdej osobie, 
która nie jest w stanie ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede 

wszystkim dla osób posługujących się  językiem polskim. Nie pozostaje jednak 

w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście 

tłumacza, jak również  udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się  
na odległość. 

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy znajdują  się  
w informatorze, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. 

KOMyHiKaLtifl 14/151 6bReHLtiB BiŃHM 3 YKpahrim Ta 
yKpahluiB, SIKi npowilBatoTb B noribati 

Y 313'93Ky 3i 3pOCTaHHAM HannoBy 6i)KeHLLiB BiLJ, BiHm Ha TepmTopiFo Pecny6f1iKvi 

110/1bLLta 3 YKIDaTHVI, AKa 3aXO114aETbC1 Big IDOCiOCbK01-0 BTOprHeHHA, MiHiCTeOCTBO 

IOCTI/11.1,ii Flom:ALAI 3a3HaL1ac, u.to Ro g1cno3HL4T Bcix oci6 nepe6y8aio9lix B 

nO/lbllti, B TIIM TBKOM iHO3BML4iB, 3.3f1V1WaETbC9cocTema 6e3onnaTHoT gonomorm, 

AKa giE Bign0BigH0 go 3aKOHy Big, 5 cepnH9 2015 p. npo 6e3onnaTHy npaBoBy 

gonomory, 6e30nf1arHi KoHcynbau,i'i rp0MagAHCbKi i npasoBoT OCBITV1 (BiCHOK 3aKOHiB 

2021 poKy,  CT.  945, gani: 03aKoH»). KOMCBH, XTO He mome onnaTHTH Bwrpairm 

Ha onnaLiyBaHy lopHRH4Hy nonomory, mac npaBo Ha nonomory. 

OLIeBV1AHO, LL.10 npono3mAi51 6e3KOWTOBHOf cmcTemm gocTynHa B nepwy Liepry 

flK)gAM, 51Ki BO/lOgiK)Tb flOIlbCbK01-0 MOB010. OgHaK He cynepeLmTb nonoxeHH5im 

3aKoHy BigBigyBaHHA nyHKTy 3a s, onomormo nepeKnagaLia, a TaKO>K HagaHH9 

KOHCyrIbTaLtiO 3a ,gonomormo 3aco6iB ,D,L4CTaHLAiHOF0 3B'513Ky. 

ReTaribHy iHcOopmailiic npo cmcTemy 6e3KOWTOBHOT gonomorm MONCHa 3HaiATV1 

B iHcOopmaLtiMHomy 6yKfleTi, AKV10 MiCTOTb OCHOBHi Big,OMOCTi npo Te, AK oTpmmaTi4 

gonomory. 
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