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Publikacja bezpłatna. 

 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM LUBELSKIM - Nr AKJ.526.3.2020 RK2 z dnia 

14.12.2020 o powierzenie realizacji zadania  publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2021 r. przez organizację pozarządową. 

 

 

Realizator Zadania i Wydawca  : 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30  

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

 

Autorzy artykułów: 

Tomasz Ignatiuk – adwokat/doradca obywatelski/mediator  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin,  czerwiec 2021 
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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą 

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

oraz edukacji prawnej. 

 

Miejsce świadczenia pomocy: 

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 

Wtorek 13.00 - 17.00 Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22  

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Czwartek 11:00-15:00 Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109 

Piątek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1 

Punkt 1 - Wysokie- porady obywatelskie 

Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Wtorek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew  - Zakrzew  26 

Środa 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26 

Piątek 8:00-12:00 Urząd Gminy Krzczonów ul. Spokojna 7 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  
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Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  
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 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

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 się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 
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doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Na czym polega wykonywanie dozoru przez kuratora sądowego 

Instytucja dozoru towarzyszyć może karze ograniczenia wolności i karze pozbawienia 

wolności oraz warunkowemu umorzeniu postepowania karnego. 

Skazany może być oddany pod dozór nie tylko w orzeczeniu o zastosowaniu tego środka, lecz 

także na etapie jego wykonania. 

Na etapie wykonania orzeczenia istnieje też możliwość zwolnienia skazanego od dozoru. 

Postanowienia w tym przedmiocie wydaje sąd, kierując się względami wychowawczymi (art. 74 § 2 

k.k. i art. 67 § 4 k.k.), na wniosek stron, obrońcy skazanego lub sądowego kuratora zawodowego albo 

z urzędu. 

Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu 

w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, a także polegające na 

kontroli przestrzegania przez skazanego nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd lub 

związanych z dozorem. 

Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności: 

1) sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy; 

2) kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego 

obowiązków; 

3) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania 

postanowienia o warunkowym zwolnieniu; 

4) składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego; 

5) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o 

zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od 

dozoru; 

6) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie 

odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary; 

7) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia; 

8) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo 

zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej; 

9) składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności; 

10) składanie wniosków o zawieszenie, podjęcie oraz o umorzenie postępowania wykonawczego; 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a8

 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

LUBELSKI 

11) udzielanie pomocy postpenitencjarnej; 

12) udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie; 

13) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu 

karnego; 

14) przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego 

wywiadów środowiskowych; 

15) wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary 

ograniczenia wolności; 

16) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy oraz przepisów odrębnych. 

Co do zasady jednak, do podstawowych obowiązków kuratora sądowego wykonującego 

dozór należy bezzwłoczne nawiązanie ze skazanym kontaktu, poinformowanie skazanego o jego 

obowiązkach i uprawnieniach, składanie sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru, 

bezzwłoczne powiadomienie sądu o popełnieniu przez skazanego przestępstwa lub o innym rażącym 

naruszeniu przez niego porządku prawnego. 

Sądowy kurator zawodowy kieruje ponadto pracą kuratorów społecznych oraz innych 

podmiotów wykonujących dozór. Uprawniony jest do składania wniosków o modyfikację środków 

orzeczonych względem skazanego, nawet niezależnie od tego, czy sprawuje nad nim dozór. 

Może również składać wnioski dotyczące modyfikacji środków penalnych orzeczonych wobec 

skazanego, niezależnie od tego, czy sprawuje nad nim dozór. Wśród najczęściej formułowanych 

wniosków przez kuratora, można wyróżnić wnioski o:  

1) ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, 

2) zwolnienie od wykonania tych obowiązków, 

3) zwolnienie od dozoru, 

4) zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej 

Dozór może być wykonywany przez: 

1) kuratora sądowego (zawodowego lub społecznego), 

2) stowarzyszenie, organizację lub instytucję, do których działalności należy troska o 

wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym - na wniosek lub za zgodą 

takiego podmiotu, 

3) osobę godną zaufania - na jej wniosek lub za jej zgodą. 
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W praktyce dozór wykonywany jest przez kuratorów sądowych, jednak jak wynika z powyższego, inne 

podmioty mogą również sprawować dozór. 

Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest: 

1) bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, 

zgłosić się do właściwego kuratora sądowego, 

2) stawiać się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu 

dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, 

3) umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania, 

4) informować kuratora o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu.  

 

Tomasz Ignatiuk  

 adwokat/doradca obywatelski/mediator 
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