
KONSPEKT WYKŁADU PT. DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH 

ORGANÓW POMOCY PRAWNEJ SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ UDZIAŁ OBYWATELI W KONSULTACJACH 

PUBLICZNYCH w ramach Projektu „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej w Nowym Sączu” współfinansowany ze środków Powiatu Nowosądeckiego 

(Edukacja Szkolna Przeciwko Wykluczeniu Prawnemu prowadzona przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości). 

I. Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej. 

1. Definicja ochrony prawnej; 

2. Cele i funkcje ochrony prawnej;  

3. Podział organów ochrony prawnej: 

a. Organy jurysdykcyjne; 

b. Organy kontroli przestrzegania prawa; 

c. Organy pomocy prawnej; 

d. Organy pojednawcze; 

4. Organy ochrony prawnej – jurysdykcyjne – podział i definicja;  

a. Organy sądowe;  

b. Organy quasi-sądowe; 

c. Organy pozasądowe; 

5. Organy sądowe: Sądy i Trybunały – omówienie dokładnego podziału Sądów i 

Trybunałów w polskim i międzynarodowym porządku prawnym, opisanie 

podstaw funkcjonowania, systemu organizacji oraz celów; 

a. Sądy powszechne – podział, definicja, zakres działania i właściwości, 

podstawy organizacyjne i ustrojowe;  

b. Sądy wojskowe – podział, definicja, zakres działania i właściwości, 

podstawy organizacyjne i ustrojowe;  

c. Sądy administracyjne – podział, definicja, zakres działania i właściwości, 

podstawy organizacyjne i ustrojowe;  

d. Sąd Najwyższy – podstawowe informacje nt. podstaw działania, 

właściwości, zakresu spraw objętych postępowaniami przed SN; 

e. Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny – podstawowe informacje;  

f. Trybunały Międzynarodowe – opis funkcjonowania i organizacji na 

przykładzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Międzynarodowego Trybunału 

Karnego; 

6. Organy quasi-sądowe – omówienie podstaw funkcjonowania i przykładów 

organów działających na podstawie regulacji krajowych. 

7. Organy kontroli przestrzegania prawa – omówienie podziału organów kontroli 

przestrzegania prawa na podstawie przepisów krajowych, podstaw ich 

funkcjonowania, celów, a także uwarunkowań prawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcjonowania Prokuratury, jej zadań, zakresu praw i 

obowiązków, a także struktury. 

8. Organy pomocy prawnej – przykłady i definicje, organizacja, podstawy 

funkcjonowania, cele i funkcje społeczne; omówienie instytucji Rzecznika Praw 

Obywatelskich na podstawie przepisów ustawy;  



 

II. Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów, konsultacje społeczne i 

konsultacje publiczne.  

1. Mediacje – definicja, znaczenie oraz funkcje – omówienie podstawowych 

zagadnień wstępnych dotyczących mediacji i jej roli zarówno w systemie 

przepisów proceduralnych jak i w aspekcie społeczno-gospodarczym.  

2. Cele mediacji – omówienie najważniejszych celów mediacji w polskim 

systemie prawnym, z uwzględnieniem aspektu społecznego;  

3. Przykłady mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, 

gospodarczych i pracowniczych;  

4. Mediacja w sprawach cywilnych – omówienie, podstawowe informacje, 

przykłady spraw, w których zasadnym i możliwym jest prowadzenie 

postępowania mediacyjnego celem polubownego załatwienia sporu;  

5. Sądownictwo polubowne i arbitraż – podstawowe informacje, definicja 

oraz przykłady;  

6. Formy działania sądów polubownych;  

7. Podstawowe informacje nt. konsultacji społecznych, ich przebiegu, celu, 

funkcji, a także skutków;  

8. Omówienie instytucji tzw. Konsultacji publicznych, sposobów i metod ich 

przeprowadzania, podstaw prawnych, skutków społecznych, etc.  

 

III. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

1. Wprowadzenie do tematyki nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego – omówienie podstawowych aktów prawnych 

regulujących kwestię w/w poradnictwa prawno-obywatelskiego, roli 

organów zobowiązanych do prowadzenia Punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a także zagadnień dotyczących 

organizacji w/w Punktów;  

2. Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? – omówienie zakresu spraw jakie 

mogą być przedmiotem pomocy w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej; 

3. Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo prawne? 

4. Omówienie i scharakteryzowanie podmiotów, którym przysługuje 

nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska; 

5. Wskazanie lokalizacji Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 

obywatelskiej na terenie powiatu.  

 

IV. Podsumowanie omawianej tematyki w kontekście ochrony prawnej udzielanej 

na podstawie przepisów prawa.  

 

 

Przygotował: radca prawny Władysław Pasoń 

 


