
Projekt z dnia 23 maja 2022 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P R A W I E D L I W O Ś C I

z dnia ………………………. 2022 r.

w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2023 r. kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na 

finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 

7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wynosi 6 134 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

W porozumieniu

MINISTER FINANSÓW

Opracowano pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym 

Monika Walewska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego

/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 20 

ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej 

„ustawą”. Powyższy przepis przewiduje, że Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, 

wysokość kwoty bazowej, mając na względzie limity wydatków, o których mowa w art. 28, 

oraz potrzebę zapewnienia właściwej organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. 

Wydanie wyżej wskazanego rozporządzenia i określenie w nim wysokości kwoty bazowej 

na rok 2022 jest niezbędne do ustalenia przez Ministra Sprawiedliwości, w porozumieniu

 z Ministrem Finansów, wysokości dotacji na finasowanie w 2022 r. zadań, o których mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy. Stosownie bowiem do przepisów art. 20 ust. 2 i 3 ustawy, podstawę 

ustalenia wysokości dotacji stanowi kwota bazowa, natomiast kwota dotacji stanowi 

dwunastokrotność iloczynu kwoty bazowej i mnożnika. Do wyliczenia ww. mnożnika 

przyjmuje się zaś liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, którą dzieli się przez 25 000 (mnożnik nie może być mniejszy niż 2 i większy 

niż 35, zaokrągla się go do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest 

równa lub wyższa niż 5, albo w dół,  jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5).

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców 

powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 38 080 411, co oznacza, że w roku 2023 

niezbędne będzie utworzenie 1 506 punktów, czyli o jedenaście mniej niż w roku 2022. 

W poszczególnych województwach liczba punktów przedstawiać się będzie w następujący 

sposób:

W poszczególnych województwach liczba punktów przedstawiać się będzie 

w następujący sposób:

Województwo

liczba punktów 

pomocy prawnej 

w roku 2022

liczba punktów 

pomocy 

prawnej w 

roku 2023

Powiat, w którym zmieni się liczba punktów 

pomocy prawnej
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Województwo 

Dolnośląskie

118 117 1. zgorzelecki (było 4 będzie 3)

Województwo 

Kujawsko-

pomorskie

84 84 bez zmian

Województwo 

Lubelskie
83 79

1. krasnostawski (było 3 będzie 2)

2. lubartowski (było 4 będzie 3)

3. miasto na prawach powiatu Lublin (było 14 

będzie 13)

4. miasto na prawach powiatu Zamość (było 3 

będzie 2)

Województwo 

Lubuskie

41 41 bez zmian

Województwo 

Łódzkie
101 101 bez zmian

Województwo 

Małopolskie

134 134 bez zmian

Województwo 

Mazowieckie

184 184 bez zmian

Województwo 

Opolskie

41 41 bez zmian

Województwo 

Podkarpackie

86 85 1. jasielski (było 5 będzie 4)

Województwo 

Podlaskie

51 50 1. miasto na prawach powiatu Łomża

(było 3 będzie 2)

Województwo 

Pomorskie

98 98 bez zmian

Województwo 

Śląskie

181 178 1. miasto na prawach powiatu Bytom

(było 7 będzie 6)

2. miasto na prawach powiatu

Jastrzębie Zdrój (było 4 będzie 3)

3. miasto na prawach powiatu
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Katowice (było 12 będzie 11)

Województwo 

Świętokrzyski

e

50 49 1. starachowicki (było 4 będzie 3)

Województwo 

Warmińsko-

Mazurskie

61 61 bez zmian

Województwo 

Wielkopolskie

136 136 1. miasto na prawach powiatu Leszno

(było 3 będzie 2)

2. poznański (było 16 będzie 17)

Województwo 

Zachodniopo

morskie

68 68 bez zmian

RAZEM 

WOJEWÓDZ

TWA

1 517 1 506

* dane GUS - Ludność stan w dniu 31 XII 2021

Prognozowany na rok 2023 wskaźnik inflacji, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – sierpień 2021 r. ma wynosić 3%. 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze średniookresowym scenariuszem makroekonomicznym 

zaprezentowanym w projekcie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 

w 2022 roku stopa inflacji utrzyma się na wysokim poziomie – średniorocznie wyniesie 9,1%, 

w 2023 ma spaść do poziomu 7,8%. W związku z powyższym proponuje się określenie w 

przedmiotowym projekcie kwoty bazowej na rok 2023 na poziomie 6 134 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej, maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia 

w życie ustawy w roku 2023 wynosi 110 866 034 zł. Przedstawiając powyższe proponuje się 

ustalenie kwoty bazowej na rok 2023 na poziomie 6 134 zł, co pozwoli na wykorzystanie 

praktycznie całego maksymalnego limitu środków na rok 2023 – kwota dotacji w zaokrągleniu 

do tysięcy złotych wyniesie bowiem 110 862 tys. zł.
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Ustalenie kwoty bazowej na rok 2023 na poziomie 6 134 zł nie spowoduje przekroczenia 

maksymalnego limitu wydatków na rok 2023 określonego w art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

W celu spełnienia wymogu, o którym mowa w § 42 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został skierowany do Koordynatora OSR.
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