
 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

„Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego”  

 

 

 

 

 

 

Pleszew, 5 września 2019 r.



 

 

ZAPROSZENIE 

Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Pleszewie 

zapraszają na 

bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom odpowiedzialnym za 

organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

które odbędzie się 5 września 2019 roku w Sali sesyjnej Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79  

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian w zakresie organizacji nieodpłatnego poradnictwa. 

Część, z tych przepisów, w tym dotyczące nieodpłatnej mediacji, w pełni będzie miała zastosowanie od 

1 stycznia 2020 r. Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jeszcze przed tą datą są zobowiązani do podjęcia 

działań, które umożliwią funkcjonowanie punktów w rozszerzonej formule.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia 

Na zgłoszenia oczekujemy do 28 sierpnia br.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 



 

 

PROGRAM 

 

„Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” 

8.30 – 9.00 / Rejestracja uczestników 

9.00 – 9.10 / Powitanie uczestników 

9.10 – 10.30 / Sesja tematyczna I  
Organizacja i obsługa punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego 

10.30 – 12.00 / Sesja tematyczna II  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

12.00 – 12.30 / Lunch 

12.30 – 13.30 / Sesja tematyczna III 
Procedura powierzania prowadzenia punktów 

13.30 – 14.15 / Sesja tematyczna IV 
Nieodpłatne poradnictwo realizowane na podstawie przepisów odrębnych – realizacja zadań 
związanych ze sporządzaniem i aktualizacja listy 
  
 

 

 

 

 

Wykładowca: 

 

Bernadeta Skóbel 

radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, 

redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Specjalizuje się w prawie 

administracyjnym, w szczególności w zakresie ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Autorka wielu opinii 

prawnych i analiz w obszarze administracji publicznej – na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności 

doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich. Stały ekspert Zespołów tematycznych Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora 

publicznego. 


