
KONSPEKT WYKŁADU PT. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO OBYWATELSKIE WRAZ Z PRZYKŁADAMI 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. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – 
podstawowe informacje. 

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. Przedstawienie podstawowych przepisów uregulowanych Ustawą z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz.U. 2015 poz. 1255, t.j.). 

3. Uregulowania dotyczące podmiotów mogących świadczyć nieodpłatną 

pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

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

mogą być przedmiotem pomocy w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej; 

5. Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo prawne? 

6. Omówienie i scharakteryzowanie podmiotów, którym przysługuje 

nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska; 

7. Wskazanie lokalizacji Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 

obywatelskiej na terenie powiatu.  
 

II. Przykłady rozwiązywanych problemów prawnych, z którymi zgłaszają się 
klienci Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
1. Przedstawienie kilku kazusów i przykładów problemów prawnych z jakimi 

zgłaszają się klienci Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (np. kwestie 

związane z obowiązkami alimentacyjnymi i postępowaniem sądowym w 

sprawie o alimenty; omówienie tematyki spadkowej, tj. kwestii dot. 
stwierdzenia nabycia spadku, porządku dziedziczenia, testamentów, a 
także obowiązków spadkobierców; analiza sprawy związanej z 
dochodzeniem przed Sądem zadośćuczynienia i odszkodowania za 
uszczerbek na zdrowiu; omówienie tematyki rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej i możliwości uzyskania informacji na temat 
przepisów prawa dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej),  

2. Omówienie kazusów i problemów prawnych z podaniem przykładowych 
rozwiązań i przepisów prawa mających zastosowanie w niniejszych 

kazusach. 



3. Przedstawienie na powyższych przykładach sposobu funkcjonowania 
Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, obowiązków pracujących tam 

osób, zakresu spraw i informacji jakie mogą uzyskać osoby, które chcą 
skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

III. Omówienie tematyki upowszechniania praw i obowiązków obywatelskich. 
IV. Zwolnienie od kosztów sądowych i wniosek o ustanowienie adwokata lub 

radcy prawnego z urzędu – podstawowe informacje i procedury. 
1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących możliwości uzyskania 

zwolnienia z kosztów sądowych i uzyskania pomocy pełnomocnika z 
urzędu.  

2. Przedstawienie kwestii związanych z podmiotami uprawnionymi do 

uzyskania pomocy opisanej w pkt. 1. 
3. Informacje na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania w/w pomocy 

i okoliczności, jakie pozwalają organom na uznanie zasadności wniosku o 
przyznanie zwolnienia z kosztów sądowych i wniosku o ustanowienie 
adwokata lub radcy prawnego z urzędu.  

V. Podsumowanie.  
 

 

Przygotował i opracował: radca prawny Władysław Pasoń 


