
 

 

Przydatne strony z wyszukiwarkami – 

str. 1 

 

Biura Porad Obywatelskich: 

Wyszukiwarka Związku Biura Porad Obywatelskich:  

http://zbpo.org.pl/page/pl/co_robi_bpo/gdzie_nas_szukac/ 

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych: 

Od stycznia 2016 roku powiaty i miasta na prawach powiatu mają obowiązek prowadzić 

punkty nieodpłatnych porad prawnych. Informacje na ten temat powinny znajdować się 

w Biuletynach Informacji Publicznej Powiatów. W większości tak jest, ale nie zawsze. 

Można wtedy zadzwonić do starostwa/urzędu gminy, żeby się upewnić albo skorzystać  

z wyszukiwarki ministerstwa sprawiedliwości: 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-

punktow-pomocy/ 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 

do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatna pomoc prawna jest skierowana do określonego kręgu osób: poniżej 26. roku 

życia, powyżej 65 roku życia, emeryci, kombatanci, weterani, osoby korzystające  

z pomocy społecznej, poszkodowane na skutek klęski żywiołowej, posiadające Kartę Dużej 

Rodziny. 

Podczas wizyty należy mieć dokument potwierdzający spełnianie tych kryteriów lub złożyć 

pisemne oświadczenie w tej sprawie. 

 

Ponadto pomoc prawną możesz znaleźć także w biurach poselskich o związkach emerytów  

i rencistów. 

http://zbpo.org.pl/page/pl/co_robi_bpo/gdzie_nas_szukac/
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/


 

 

Przydatne strony z wyszukiwarkami 

– str. 2 

 

Ośrodki interwencji kryzysowej 

Wyszukiwarka ośrodków według 

województw: http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej. 

 

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny 

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań niewinnym 

ofiarom wypadków - spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz 

nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania 

osobom poszkodowanym, w przypadku gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca 

zdarzenia i jest nieznany. 

https://www.ufg.pl/    

 

Sprawdzanie historii pojazdu 

„Historia Pojazdu" to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji dla wszystkich, 

którzy planują zakup używanego samochodu, motocykla lub innego pojazdu 

zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie 

stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. 

Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje 

się całkowicie bezpłatnie. 

https://historiapojazdu.gov.pl/ 

 

Strona Komisji Nadzoru Finansowego 

Lista ostrzeżeń publicznych, na stronie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestry  

i ewidencje https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html; 

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html  

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej
https://www.ufg.pl/
https://historiapojazdu.gov.pl/
https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html
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Rejestr agentów ubezpieczeniowych 

Tu można sprawdzić czy osoba oferująca nam ubezpieczenie znajduje się w rejestrze 

agentów lub pracowników.  

https://au.knf.gov.pl/Au_online/ 

 

Prawa osób z niepełnosprawnościami - Instytut Prawa i 

Społeczeństwa INPRIS 

Zestaw infografik i formularzy (wzorów pouczeń) dotyczących problemów najczęściej 

zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły 

ich używać samodzielnie osoby poszukujące informacji i pomocy, ale też by były one 

narzędziem wspierającym pracę osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych  

i obywatelskich. Formularze dostępne są w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym. 

Pamiętać jednak trzeba, że infografiki i formularze nie są poradą prawną. Jeżeli musisz 

podjąć konkretne decyzje w sprawach opisanych w infografikach lub formularzach, warto 

poradzić się kompetentnego prawnika lub specjalisty. 

Infografiki i formularze są przygotowane według stanu prawnego na 1 marca 2016 r. 

http://www.inpris.pl/przedsiewziecia/infografiki-i-wzory-dla-osob-niepelnosprawnych/  

 

Omówienie wyroków Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka – Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Prosto ze Strasburga – napisane przystępnym językiem omówienie wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka http://www.wyrokietpc.pl/ 

 

https://au.knf.gov.pl/Au_online/
http://www.inpris.pl/przedsiewziecia/infografiki-i-wzory-dla-osob-niepelnosprawnych/
http://www.wyrokietpc.pl/

