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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

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

prawnej. 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Punkt NR 1 -  NPP i NPO - ŁĘCZNA   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Środa 12:00-16.00 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,  

ul. Staszica 9 

Punkt NR 2 -  NPP i NPO - CYCÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Środa 08:00-12.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Środa 12:00-16.00 
Urzędu Gminy Cyców przy ul. Chełmskiej 42,  

21-070 Cyców.  

Punkt NR 3 -  NPP i NPO - PUCHACZÓW 

 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Czwartek 12:00-16.00 
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie - Rynek 3,  

21-013 Puchaczów 

 

Zapisy na wizyty: 

 telefoniczne: (81) 531 52 81, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 

 za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/ 

 e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

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  

mailto:pomocprawna@powiatleczynski.pl
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 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

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. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  
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Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

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 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Ubezpieczenie OC rolnika - analiza prawna 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „ustawa”) reguluje 

szczegółowo zakres i zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu: OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, OC rolnika oraz ubezpieczenia budynków rolniczych. Są to trzy rodzaje 

obowiązkowych ubezpieczeń przewidzianych ustawą. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie 

najważniejszych informacji dotyczących ubezpieczenia OC rolników przewidzianego w rozdziale 

czwartym ww. ustawy.  

 

Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest to osoba fizyczna, w której posiadaniu lub 

współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Gospodarstwo rolne, stanowi zaś obszar użytków rolnych, 

gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, 

przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu 

podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli 

jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Zgodnie z ustawą, obowiązek ubezpieczenia powstaje z chwilą wejścia rolnika w posiadanie 

gospodarstwa rolnego. Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy, przy 

czym okres 12 miesięcy, kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu 

ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na 

który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu 

ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 

miesięcy. W takim wypadku, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy 

dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 

 

Jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa 

rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia 

OC rolników przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, 

na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją 

na piśmie  

 

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są 

obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego 

gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Dotyczy to również sytuacji, w której szkoda 

powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu 

drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych 

w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. 
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Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, 

która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła 

szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.  

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 

cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 

1) w przypadku szkód na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 

2) w przypadku szkód w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki 

są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 

 

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: 

1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub 

pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym 

z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie 

rolnym; 

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt; 

3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo 

wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń 

nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych 

wadach; 

4) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub 

przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub 

naprawy; 

5) polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego 

rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych; 

6) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska; 

7) wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien 

związanych z należnościami wobec budżetu państwa. 

 

Co do zasady, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w ustawie, odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej 

pierwszej raty, zaś ustaje z chwilą jej rozwiązania.  

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika w Państwa 

konkretnej sprawie, zachęcam do skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej w jednym z punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Autor: Katarzyna Lalak– Radca Prawny 


