
    Przemyśl, dnia 01 sierpnia 2018 r.  

Biuro Interwencji i Porad PIS 

przy Biurze Poselskim 

Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 

 

SPRAWOZDANIE Z I PÓŁROCZA 2018 R. 

 

Niniejszym, przedstawiam sprawozdanie roczne z działalności Biura Interwencji 

i Porad Prawnych przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego za okres 

od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r.  

Porady udzielane były w dziedzinach:  

1. ogólnego zakresu prawa cywilnego; 

2. prawa rodzinnego; 

3. prawa karnego i wykroczeniowego; 

4. prawa administracyjnego; 

5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 

 

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. w Biurze odbyło się łącznie 277 spotkań.  

 

Wykres nr 1 – liczba udzielonych porad 
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Stosownie do wykresu nr 1 najwięcej porad w pierwszym półroczu roku 2018 miało 

miejsce w miesiącu kwietniu, najmniej zaś w miesiącu czerwcu. Tendencja spadkowa 

w miesiącach lutym, marcu i czerwcu była związana z urlopem naukowym, a następnie 

wypoczynkowym pracownika odpowiedzialnego za udzielanie porad, przy jednoczesnym 

zachowaniu dotychczasowej frekwencji.  

 

Wykres nr 2 – rodzaje udzielanych porad w I półroczu 2018 

 

Porównując dane z wykresu nr 2, należy stwierdzić, że do Biura Interwencji i Porad 

Prawnych najczęściej zgłaszają się ludzie z problemami z zakresu prawa cywilnego. Sprawy 

z pozostałych zakresów normują się na podobnym poziomie. Liczba spraw cywilnych wynika 

z materii tej gałęzi prawa i mnogości aspektów w niej występujących, bowiem dotyczyły ona 

zarówno spraw spadkowych, spraw o zapłatę, sporów sąsiedzkich, a także wielu innych 

kwestii poruszanych w Biurze.  

Z prawa cywilnego na poczet niniejszego sprawozdania wydzielono prawo rodzinne, 

które dotyczy m. in. rozwodów, alimentów, czy też kontaktów z małoletnimi. 

Problematyka spraw karnych związana jest z kwestią przestępstw, przestępstw 

skarbowych, wykroczeń i wykroczeń skarbowych. Pomoc mogą uzyskać zarówno osoby 

pokrzywdzone jak i osoby, przeciwko którym toczą się postępowania z tego zakresu. 

Prawo administracyjne, jako obszerna gałąź prawa była poruszana równie często na 

spotkaniach, co prawo rodzinne. W większości przypadków dotyczyła kwestii związanych 

z decyzjami administracyjnymi, kształtujących w sposób indywidualny prawa jednostki.  
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Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych było tematem spotkań dotyczących przede 

wszystkim związanych ze stosunkiem pracy, a w szczególności zapłaty zaległych 

wynagrodzeń. Często omawianą kwestią były również prawa do rent i emerytur, w zakresie 

odmowy ich przyznania bądź ich zaniżenia. Pojawiały się również sprawy związane 

z możnością uzyskania prawa do emerytury oraz jej wysokości.  

 Dalsza część sprawozdania dotyczy porad z uwzględnieniem poszczególnych 

miesięcy.   

W miesiącu lutym odbyło się łącznie 54 spotkania. Mimo dominacji podczas rozmów 

prawa cywilnego, zaobserwowano również wysoką liczbę spraw administracyjnych, których 

było 13. Najrzadziej poruszanymi tematami, były kwestie związane z prawem pracy 

i ubezpieczeń społecznych. Przedmiotową sytuację przedstawia wykres nr 3. 

 

 

 

Wykres nr 3- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu Styczniu 2018 

 

W kolejnym miesiącu lutym odbyło 41 spotkań. Miesiąc luty był jedynym miesiącem, 

w którym tematyka prawa pracy pojawiała się częściej niż pozostałe dziedziny (z 

wyłączeniem prawa cywilnego). Najmniej porad dotyczyło prawa karnego, których materia 

związana była z nękaniem oraz prześladowaniem osób pokrzywdzonych, a także składaniem 

fałszywych zeznań. Powyższą sytuacja została przedstawiona poniżej na wykresie nr 4. 
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Wykres nr 4- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu lutym 2018 

  

Tak jak i w lutym, w miesiącu marcu dominowały sprawy cywilne, których było 14. 

Pozostałe kwestie plasowały się na podobnym poziomie. Kwestie dominacji spraw cywilnych 

związana jest m.in. z coraz większą świadomością obywateli dotyczącą upadłości 

konsumenckiej. Do Biura Interwencji i Porad Prawnych w porównaniu do zeszłego roku 

przychodzi znacznie większa ilość osób, chcąca skorzystać z tej instytucji.  

 

Wykres nr 5- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu marcu 2018 
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 Miesiąc kwiecień był najbardziej intensywny, jeśli chodzi o ilość odbytych spotkań, 

bowiem odbyło się one 72 razy, w tym samych spraw cywilnych było 29. Sporo poruszanych 

tematów dotyczyła również kwestii alimentów, rozwodów oraz podziałów majątku, jako 

tematyki prawa rodzinnego. Przy temacie alimentacji istotną kwestią do ustalenia są potrzeby 

uprawnionego oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego, które są materią wstępną do 

rozpoczęcia dyskusji. Udzielono pomoc dotyczyła zarówno świadczeń na rzecz małoletnich 

dzieci, jak i osób dorosłych, tj. małżonków, czy też rodziców, żądających alimentów od 

swoich dzieci. Dane z miesiąca kwietnia przedstawione zostały na wykresie nr 6. 

 

 

Wykres nr 6- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu kwietniu 2018 

 

Liczba osób, które zgłosiły się do Biura Interwencji i Porad Prawnych w maju 2018 r. 

wynosiła 55. Zdecydowanie spadła liczba spotkań dotyczących prawa rodzinnego, na rzecz 

materii prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Problematyka z zakresu szeroko 

rozumianego prawa cywilnego, utrzymała się na podobnym poziomie. Ważną kwestią, która 

została poruszona w ramach porady dotyczącej ekwiwalentu za zaległy urlop, jest fakt, że 

niewykorzystany urlop należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września 

następnego roku kalendarzowego. Wcześniej nie można dochodzić roszczeń z tego tytułu. 

Statystka miesiąca maja została ujęta na wykresie nr 7. 
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Wykres nr 7- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu maju2018 

 

Ostatni miesiąc I półrocza charakteryzuje się spadkiem ilości spraw w porównaniu do 

poprzednich miesięcy. Nie jest to jednak podyktowane malejącym zainteresowaniem 

oferowaną pomocą, lecz urlopem wypoczynkowym pracownika biura, który odpowiada za 

prowadzenie Biura Interwencji i Porad Prawnych, Z uwagi na ich mniejszą ilość dane 

przedstawione na wykresie nr 8 charakteryzują się niższą rozbieżnością, aniżeli pozostałe 

miesiące. 

 

Wykres nr 8- Spotkania w Biurze Interwencji i Porad Prawnych w miesiącu czerwcu 2018 
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 Podsumowując pierwsze półrocze 2018 r., łączna liczba odbytych spotkań wyniosła 

277. Świadczy to o niezmiennym zainteresowaniu obywateli taką formą pomocy i wsparcia, 

jaką jest Biuro Interwencji i Porad Prawnych, a więc o potrzebie jego funkcjonowania 

w ramach Biura Poselskiego. 

 Na spotkanie można umówić się na dotychczasowych zasadach tj. poprzez kontakt 

telefoniczny pod numerem 16 678 49 19 lub osobiście w siedzibie biura poselskiego Posła na 

Sejm RP Marka Kuchcińskiego przy ul. Piłsudskiego 1 w Przemyślu. 


