
 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019* 
 

 

2019 Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

 Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaangażowało się w realizację ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji  prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) powiaty realizują od dnia               1 

stycznia 2016 roku zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje: 

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje 

każdej osobie, która złoży tylko pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to nie będzie przez nikogo weryfikowane. Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu. 

 

Wymagane dokumenty: 

Od 01 stycznia 2019 r. dokumenty nie są wymagane. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 

toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, 

5) 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. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:  



- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności. 

 

 Zaborskie Towarzystwo Naukowe w 2019 roku prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej: 

w powiatach województwa pomorskiego: 

Powiat Chojnicki, Powiat Bytowski, Powiat Słupski, Powiat Kościerski, Powiat Starogardzki, Powiat 

Tczewski; 

w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego: 

Miasto Grudziądz, Powiat Świecki, Powiat Chełmiński, Miasto Toruń, Powiat Golubsko – 

Dobrzyński, Powiat Radziejowski, Powiat Lipnowski, Powiat Aleksandrowski, Powiat Brodnicki; 

w powiatach województwa zachodniopomorskiego: 

Powiat Szczecinecki, Powiat Kamieński, Powiat Stargardzki; 

w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego: 

Powiat Nowomiejski, Powiat Działdowski, Powiat Iławski, Miasto Elbląg; 

w powiecie województwa mazowieckiego: 

Powiat Żuromiński. 
 

 Oprócz standardowych działań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

prowadzone były szerokie działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne powiatach. W ramach 

działań edukacyjnych została założona strona internetowa http://www.darmowapomoc.com.pl/, na 

której były umieszczane informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej na 

podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji: komu przysługuje nieodpłatna pomoc 

prawna, jakie są niezbędne dokumenty, które trzeba przedstawić chcąc skorzystać z porad, co 

obejmuje i czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna. 

 W ramach działań edukacyjnych i promocyjnych wydaliśmy i rozpowszechniliśmy plakaty, 

ulotki, broszury informujące o ustawowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej z informacją, 

gdzie znajdują się punkty w powiatach, przez kogo są prowadzone, w jakich godzinach są czynne, 

komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Prowadzone były również działania edukacyjne dla 

dzieci, młodzieży i seniorów. Opracowane zostały lekcje multimedialne dla młodzieży. 
 

 W 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe będzie prowadziło punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej: 

w powiatach województwa pomorskiego: 

Powiat Chojnicki, Powiat Bytowski, Powiat Słupski, Powiat Kościerski, Powiat Starogardzki, Powiat 

Tczewski; 

w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego: 

Miasto Grudziądz, Powiat Świecki, Powiat Chełmiński, Powiat Toruński, Powiat Golubsko – 

Dobrzyński, Powiat Radziejowski, Powiat Lipnowski, Powiat Aleksandrowski, Powiat Brodnicki, 

Powiat Wąbrzeski, Powiat Rypiński, Powiat Włocławski, Powiat Tucholski; 

w powiatach województwa zachodniopomorskiego: 

Powiat Szczecinecki, Powiat Kamieński, Powiat Koszaliński, Powiat Gryficki, Powiat Sławieński; 

w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego: 

Powiat Nidzicki, Powiat Olsztyński, Powiat Działdowski, Powiat Iławski; 

w powiatach województwa mazowieckiego: 

Powiat Żuromiński, Powiat Mławski. 

 



 

2019 Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich 

 

 

 

 Od października 2009 roku Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe, w partnerstwie ze Związkiem Biur Porad 

Obywatelskich w Warszawie, prowadzi Zaborskie Biuro 

Porad Obywatelskich w Brusach. Każdy może tam bez 

względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status 

majątkowy, miejsce zamieszkania uzyskać bezpłatną, 

rzetelną, wyczerpującą poradę lub informację obywatelską. 

Gmina Brusy zapewniła lokal o odpowiednim standardzie, a Związek Biur Porad Obywatelskich 

szkolenia, staże, dostęp do sieci poradniczej. Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich uzyskuje 

najwyższe oceny jakościowe swoich porad-oceniane przez prawników Związku Biur Porad 

Obywatelskich. 

 W 2019 roku biura porad prawnych i obywatelskich prowadzone przez ZTN były czynne                       

w następujących miejscowościach i godzinach: 

Brusy - porady były udzielane od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30. – 14.00 oraz w piątki w 

godz. 8.00 -12.00  przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach (budynek przy stadionie); 

Konarzyny - porady były udzielane co dwa tygodnie, w czwartki w godz. 14.30 - 16.00                          w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Konarzynach; 

Lipnica - porady były udzielane co dwa tygodnie, w czwartki w godz. 12.00 - 14.00 w Urzędzie 

Gminy Lipnica. 

Poza wyznaczonymi godzinami istniała możliwość indywidualnego umówienia się na poradę. 

 

       Zaborskie Towarzystwo Naukowe przywiązuje ogromną wagę do polubownego rozwiązywania 

sporów i prowadziło intensywne działania promujące mediacje. 

 

 W 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nadal będzie prowadzić wolontarystyczne 

udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji w Brusach, Konarzynach i 

Lipnicy, przy zaangażowaniu samorządów, które użyczyły nieodpłatnie lokale. Osoby 

zainteresowane uzyskaniem porady mogą umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 791 530 

803. 

 

 

25.04.2019 XVI konkurs botaniczny o Złote Kocanki Piaskowe 

 

 

XVI konkurs botaniczny o Złote Kocanki Piaskowe odbył się w Kaszubskim LO 25 kwietnia 

2019 roku. Uczestniczyli w nim reprezentanci 6 szkół z Brus, Czyczków, Wiela, Chojnic i Tucholi. 

Zwyciężył Mateusz Muzolf z Technikum Leśnego w Tucholi. Drugie miejsce zajęła Zuzanna 

Miętka z szkoły Podstawowej in. Wicka Rogali we Wielu. Trzecie i czwarte miejsce przypadło 

uczennicom z Kaszubskiego LO: Natalii Jankowskiej i Joannie Szczepańskiej. 

Mistrzem Systematyki został Mateusz Muzolf. 

 

 

 

 



 

 

 Nagrody dla uczestników ufundowali: Park Narodowy “Bory Tucholskie”, Nadleśnictwo 

Czersk, Nadleśnictwo Rytel, Zaborski Park Krajobrazowy i Zaborskie Towarzystwo Naukowe.   

 

 

 

03.08-30.09 XV Plener Męcikał 2019 

 

  Edukacja kulturalna i ekologiczna to konieczność naszych czasów. Przedsięwzięcie zakładało 

edukację kulturalną mieszkańców poprzez umożliwienie im kontaktu ze sztukami plastycznymi. 

Mieszkańcy Gminy Brusy mieli możliwość obcowania z artystami z różnych stron Polski oraz z ich 

pracami ukazującymi świeże, inne niż dotychczas, spojrzenie na urokliwe miejsca Ziemi Zaborskiej. 

Mieszkańcy obcując ze sztuką dostrzegają i doceniają walory przyrody co powoduje wzrost 

świadomości ekologicznej. Prace powstałe podczas pleneru są udostępniane na wystawach do 

oglądania mieszkańcom Gminy Brusy. 

Dzieci i młodzież biorąca udział w warsztatach miała okazję poznać zakulisowe tajniki sztuk 

artystycznych z różnych regionów kraju, doskonalić swoje umiejętności plastyczne, zauważać i 

uwrażliwiać się na piękno otaczającego świata, dostrzegać ważność inicjatyw prospołecznych. 

Młodzi ludzie uczyli się poszanowania godności, szacunku i tolerancji wobec ludzi. Młode pokolenie 

aktywizuje się i buduje samoświadomość. Twórcy lokalni mieli możliwość wymiany doświadczeń i 

technik artystycznych z twórcami przyjezdnymi. Artyści przybyli z różnych stron Polski wywieźli ze 

sobą bagaż pozytywnych doświadczeń, przeżytych miłych chwil wśród gościnnych mieszkańców 

Ziemi Zaborskiej wraz z dostarczoną literaturą na temat naszego regionu (promocja rejonu). 

Konieczność realizacji zadania wynikała również z potrzeby propagowania alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. Wzmacniania poczucia własnej wartości uczestników zadania. 

Wyzwala to inicjowanie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 W plenerze udział wzięło łącznie 9 artystów: 

Mateusz Dolatowski – Michałowo  – malarstwo 

Katarzyna Krysiak – Kołatka – Gotelp – malarstwo 

Maurycy Mankiewicz- Chojnice – fotografia, malarstwo 

Agnieszka Kurkowska – Nowy Świat – architektura krajobrazu, malarstwo 



Iwona Zubikowska – Tarnów - malarstwo 

Małgorzata Kaus - Gdańsk - malarstwo 

Bogdan Lis – Gdańsk - fotografia 

Joanna Mankiewicz – Męcikał – fotografia 

Sławomir Mankiewicz – Męcikał – fotografia, malarstwo 

 

 

  W warsztatach plastycznych uczestniczyło 25 dzieci i młodzieży z Gminy Brusy: z Męcikała, 

Brus, Lubni, Orlika i przyjezdnych spoza Gminy Brusy. Dzieci i młodzież samodzielnie wykonały 

pracę plastyczną pt. Malujemy w plenerze – obraz z natury: malujemy ptaki. 

 Wernisaż wystawy poplenerowej i po warsztatowej odbył się w Galerii Oczko w Męcikale 10 

sierpnia 2019 r. Wystawa poplenerowa i po warsztatowa w Galerii Oczko w Męcikale trwała do 30 

września 2019 r.  Wystawę prac dzieci biorących udział w warsztatach można było oglądać we 

wrześniu/październiku w Urzędzie Miejskim w Brusach.  Wystawa prac plenerowiczów do oglądania 

w Urzędzie Miejskim w Brusach w listopadzie/grudniu 2019 r. 

 Dofinansowanie pokryło koszt zakupu materiałów dla twórców na plener, materiałów dla 

dzieci i osób niepełnosprawnych na warsztaty, sztalugi malarskiej, masy ceramicznej na warsztaty 

dla dzieci, koszt obramowania powstałych prac plenerowiczów i dzieci pokazywanych na wystawach, 

ram i antyram, zakup ręczników dla dzieci biorących udział w warsztatach, koszt zakupu dla dzieci 

biorących udział w warsztatach poczęstunku na ognisko (kiełbaski, pieczywo, woda mineralna, 

ketchup), koszt  zakupu poczęstunku na wernisaż (soki owocowe, słodycze), wydanie katalogu 

 

30.11.2019 II Gminny konkurs krajoznawczy „Znam swoją małą ojczyznę” 

 

13 listopada 2019 roku w kaszubskim LO w Brusach odbył się II Gminny konkurs 

krajoznawczy „Znam swoja małą ojczyznę” organizowany z okazji 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Patronat honorowy objął burmistrz Brus Witold Ossowski. 

Wystartowało siedem drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Brus, Kosobud, 

Czyczków i Wielkich Chełmów. W pierwszym etapie konkursu należało rozwiązać indywidualnie 

test o kulturze, historii i przyrodzie gminy Brusy z pomocą galerii zdjęć, a w drugim etapie drużyna 

wspólnie rozwiązywała test z wykorzystaniem mapy konturowej gminy Brusy. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, drugie 

drużyna z Szkoły Podstawowej w Kosobudach, a trzecie ex equo dwa zespoły z kaszubskiego LO z 

klas Ia i IIIa. 

W jury wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brusach, Zaborskiego Parku 

Krajobrazowego oraz Zaborskiego Towarzystwa Naukowego. Dyplomy uczestnikom wręczał 

dyrektor Zespołu Szkół Tomasz Kutela. Nagród od sponsorów (UM, ZKP, ZTN) wystarczyło dla 



wszystkich. 

 

 

 

 

.12.2019 Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 12/2019 

 

 



 Kontynuacja czasopisma, które ma być trwałe, stać się 

forum prezentacji i wymiany myśli na tematy związane             z 

kulturą Ziemi Zaborskiej, jej roli w kulturze Kaszub              i 

Polski, a w przyszłości także jednym z łączników współpracy 

regionów zjednoczonej Europy. Biuletyn daje możliwość 

szerokiej prezentacji walorów kulturowych             i 

przyrodniczych Ziemi Zaborskiej, twórczości jej byłych         i 

obecnych mieszkańców, a także aktywności społecznej, 

kulturalnej i proekologicznej obywateli i instytucji 

pozarządowych z tego terenu. Ma też być głosem w aktualnych 

sprawach dotyczących regionu, w szczególności statusu języka 

kaszubskiego oraz platformą prezentacji inicjatyw władz 

samorządowych i instytucji pozarządowych na rzecz rozwoju 

regionu i promocji ich osiągnięć. Szczególnie ma przypominać 

wydarzenia rocznicowe związane  z regionem. 

 Wydano biuletyn w nakładzie 750 egz. Pismo jest 

możliwie szerokim forum prezentującym dorobek naukowy, 

popularnonaukowy, dydaktyczny i literacki osób związanych 

z regionem Zaborów. 

 

 

 

  

 

 

 

*Sprawozdanie przedstawia szerzej niektóre projekty stowarzyszenia realizowane w 2019r. 


