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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

Miejsce świadczenia pomocy:
Nieodpłatna pomoc prawna
Dzień tygodnia
a) poniedziałek
b) wtorek
c) środa

Godziny
8:00-12:00
7:00-11:00
8:00-12:00

d) czwartek
e) piątek

8:30-12:30
7:30-11:30

Miejsce
Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień
Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole
Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź

Nieodpłatne poradnictw o obywatelskie
Dzień tygodnia
a) poniedziałek
b) wtorek
c) środa

Godziny
7:30-11:30
11:30-15:30
9:00-13:00

d) czwartek
e) piątek

12:00-16:00
12:00-16:00

Miejsce
Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka
Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360
Rejowiec
Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

Zapisy na wizyty:
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Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07
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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
 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

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
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 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?
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
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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
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i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja
w powiecie chełmskim do odwołania świadczone są za pomocą środków porozumiewania się na
odległość: np. telefon– Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2020r., poz.
2232 ze zm.).
Aby skorzystać z pomocy należy się wcześniej umówić:
1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 82 562 75 07
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2) za pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl
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3. Ucieczka z miejsca wypadku - konsekwencje karne i finansowe
Bardzo często możemy usłyszeć w mediach, że sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak
ta grupa kierowców, winna pamiętać o dotkliwych konsekwencjach zarówno karnych jak
i cywilnoprawnych.
Należy rozróżnić sytuację, kiedy sprawca uciekł z miejsca wypadku i z miejsca kolizji. Kolizja to
zdarzenie w którym poza szkodami materialnymi nic się nikomu nie stało lub obrażenia się niewielkie
(okres rozstroju zdrowia poszkodowanego nie przekracza 7 dni). W tym przypadku będziemy mieli do
czynienia z konsekwencjami przewidzianymi w Kodeksie wykroczeń lub Kodeksie karnym z art. 157 §
2 k.k. oraz wynikającymi z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Z wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy obrażenia są dużo poważniejsze i powodują rozstrój
zdrowia poszkodowanego na okres powyżej 7 dni. Niniejsze opracowania skupia się właśnie na tym
charakterze odpowiedzialności.
Jak wynika z treści przepisu art. 178 k.k. skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo
określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności
przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego
zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2
w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
A zatem, w przypadku spowodowania wypadku i celowego oddalenia się z miejsca jego
zdarzenia, minimalna orzeczona wobec sprawcy kara musi być o połowę wyższa, niż jej dolna granica.
Kodeks karny przewiduje zaostrzenie kary za przestępstwa:
•

spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym przewidziane w art. 173 k.k.,

•

sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przewidziane
w art. 174 k.k.,

•

spowodowanie wypadku w komunikacji w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała
określone w art. 157 § 1 k.k. przewidziane w art. 177 § 1 k.k.,

•

spowodowanie wypadku w komunikacji skutkującego ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub
śmiercią innej osoby przewidziane w art. 177 § 2 k.k.

Kolejną dotkliwą sankcją, poza odpowiedzialnością karną, jest odpowiedzialność materialna sprawcy.
Zgodnie z treścią przepisu art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
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kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
1)

wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po

użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2)

wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3)

nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem

przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty
bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4)

zbiegł z miejsca zdarzenia.

Z powyższego przepisy wynika wprost, że sprawca wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia, będzie
musiał liczyć się z obowiązkiem zwrotu wypłaconych kwot poszkodowanemu przez Zakład
Ubezpieczeń. Potrafią być to bardzo często wysokie kwoty, szczególnie w przypadku śmierci
poszkodowanego,

kiedy

np.

rodzina

poszkodowanego

może

uzyskać

zadośćuczynienie

i odszkodowanie sięgające łącznie nawet kilkuset tysięcy złotych. Zatem ucieczka z miejsca zdarzenia
może spowodować dla sprawcy dotkliwe obciążenie finansowe, których nie będzie w stanie spłacić
do końca życia.
Końcowo należy jedynie zaznaczyć, że z zapłaty kwoty zasądzonej od sprawcy z tytułu regresu można
uniknąć, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nic bardziej mylnego, bowiem
zgodnie z art. 370f ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe - nie podlegają umorzeniu zobowiązania
o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty kar grzywny
orzeczonych przez sąd, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych
przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również
zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel
nie brał udziału w postępowaniu.
Rekapitulując powyższe, ucieczka z miejsca zdarzenia, poza surowszą odpowiedzialnością karną,
powoduje również pełną odpowiedzialność materialną sprawcy.
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