
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 
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        Lublin, 14 listopada 2019 r. 

        Starostwo Powiatowe  

w Białej Podlaskiej 

ul. Brzeska 41,  

21 – 500 Biała Podlaska 

 Szanowni Państwo, 

 Przekazujemy informację o realizowanych i planowanych do realizacji zadaniach związanych  

z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych działaniami w obszarze edukacji 

prawnej oraz promocji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie Powiatu 

Bialskiego.  

1. Działania bieżące – stałe: 

• Prowadzenie serwisu internetowego zawierającego  zbiór wzorów pism, umów, wniosków  

i innych dokumentów prawnych z których bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy powiatu.  

W serwisie www.mamprawo.eu znajdują się też artykuły związane tematycznie  

z najpowszechniejszymi problemami prawnymi, artykuły  omawiające kwestie ram prawnych 

aktywności obywatelskiej, oraz kwartalniki porad prawnych i adresy punktów poradnictwa.  
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• Informowanie o działalności punktów porad prawnych i obywatelskich publikowane  

w serwisach społecznościowych, w lokalnych serwisach informacyjnych, na stronach JST  

i innych instytucji. Są one następnie rozpowszechniane na zasadzie reklamy wiralowej poprzez  

„lajkowane” i udostępniane znajomym przez znajomych.  

Informacje o poradnictwie prawnym i obywatelskim na stronach www. 

 

  

  

• Regularnie rozsyłane są informacje o prowadzonym poradnictwie prawnym i obywatelskim 

do różnego typu instytucji – przekazywane są też w formacie pdf plakaty, ulotki oraz 

broszury/informatory do rozpowszechniania w Internecie, wydruku i upublicznienia 

(wywieszenie na tablicach informacyjnych).  

 

 



 

 

Poniżej broszurka informacyjna/poradnik, oraz plakat/ulotka.  

 

  

 
 

 



 

2. Działania edukacyjne – wykłady otwarte, prelekcje, pogadanki: 
 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w ramach tego działania organizuje otwarte 

wykłady dla mieszkańców powiatu oraz prelekcje i pogadanki dla młodzieży 

Harmonogram: 

Janów Podlaski 

• Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim 

ul. 1-go Maja 13, Janów Podlaski 

Tematyka: prawo spadkowe, dziedziczenie ustawowe a testamentowe, uprawnieni 

do dziedziczenia, jak sporządzić testament, zachowek. 

Termin: 16 grudnia 2019 r. Godz. 15.00-17.00 
 

Międzyrzec Podlaski  

• Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim 

ul. Warszawska 37, Międzyrzec Podlaski 

Tematyka: Prawo dla każdego. Gdzie otrzymam pomoc prawną? Wprowadzenie w 

tematykę i zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Zawody prawnicze. Mediacja- jak rozwiązać sprawę 

polubownie?  

Termin:  9 grudnia 2019 r. 10.00-12.00 
 

Wisznice  

• Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach 

Wygoda 10A, Wisznice 

Tematyka: Prawo konsumenckie - prawa konsumenta, na co zwracać uwagę w 

umowach, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy podpisanej poza siedzibą 

przedsiębiorcy, zwrot zakupionego towaru, rozwiązanie umowy kredytu wiązanego 

przy zwrocie towaru, reklamacja i rękojmia, asertywność w relacjach ze sprzedawcami  

- czyli jak nie dać się zmanipulować i egzekwować swoje prawa.  

Termin: 28 listopada 2019 r., godz. 15.00-17.00 

 

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach 

ul. Warszawska 44, Wisznice 

Tematyka:  Odpowiedzialność za czyny i słowa nieletnich, ochrona danych osobowych 

w Internecie, zawody prawnicze. 

Termin: 20 listopada 2019 r., godz. 8.50 – 10.30 

 

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach 

ul. Warszawska 19, Wisznice  

Tematyka:  Odpowiedzialność za czyny i słowa nieletnich, ochrona danych 

osobowych w Internecie, zawody prawnicze 

Termin: 20 listopada 2019 r., godz. 8.00 – 10.00 

          Z poważaniem 

              Piotr Kulak 

       Wiceprezes Zarządu 


