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NIEODPŁATNA POMOC PRA\ilNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
oByWATELSKIE NA TERENIE poWIATU GosTyIYIŃsXrncO w 2022 ROKU
(aktualŁacja sporządzona na dzień 01.0ż.2022 r,)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie PrzYsfugują
prawnej,
osobie uprawnionejl noru nie jest w stanió ponieśćkosńów odpłatnej pomocy
osób
w tym osobie firyĆznej prowadŹącej jednoosobo*ą działalnośćniezatrudniającą innYch
ostatniego roku.
w ciągu
-bsoba

uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub

jest w stanie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie
poniese kosxo- odpłatnej pomocy prawnej. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłńnego"póradniitwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalnoŚci
gospod"arczej oodattowó ,t łuau oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
Óstatniego .Ót r. os*iadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocY Prawnej
lub świidczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie jest PrzechowYwane
w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
Nieodpłatna pomog prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową
działalnośćgospoóarczą lest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom
w ustańę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sPrawach
przewidzianyń
-dotyczącyclr
pomocy publicznej (tj.Dz.rJ. z202| r. poz. 743). Podmiot Ńiegający się
o po*oó de-minimis przedstawia przed, jej udzieleniem: kopie wszystkich zaŚwiadczęń
jakie otrzYmał
o po1no.y de minimis 1ub pomocy dę minimis w rolnictwie i w rybołówstwie,
w roku, w którym ubiega się o pomog) oral, w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkoscl pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oŚwiadczenie
o nieotrzymaniu takiej pórno"y .ri/ tym okresie oraz informacje okreŚlone w PrzePisach
wydanycń na podstawie'art. 3i ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia ż004 r. o PostęPowaniu
wsprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. TJ. zż02I r. poz.743).
Udzielani.,ri"Óapłutnej pómocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się wedlug kolejności zgNoszefi, po umówieniu i Potwierdzeniu
terminu wĘty. Z waznyih po*odó* dopuszcza się ustalenie innej kolejnoŚci udzielania
nieodpłatnej pórno.y p.u*.f lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obYwatelskiego.
Kobiecię, t<tóra ;esi w ciążry, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lń świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie go odbywa się poza kolej nością.
Umówienia terminu wiryĘ dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
53g 522155 lub na adres e_mail: org@gostynin.powiat.pl w dni powszednie w godzinach
7.30-15.30. Zapisy na wlzytę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby
zgNaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicja§),
zipisi na wizytę można dokonać również online na stronie Powiatu Gostynińskiego

z zakładki: Pomoc prawna, PoradY
poprzez BIP Starostwa Powiatowego
lub
obywatelskie, mediacja - Zaptsy nabezpŁatne usługi
w Gos§ninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pll, korzystając z zaMadki:
Nieodpłatna pomoc pra\Ą/na , Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną,
pod adresem: www.gos§nin.powiat,p1, korzystając

Udzięlanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczęnienieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się w Punktach: nr 1 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

i

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (crynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30_11.30) otaz nr 2 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (crynny od
poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30) usytuowanych w lokalu na parterze

budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pokój numer 6.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnościąruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającymtrudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dńa 19 sierpnia 20II r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z v,ryŁączeńem nieodpłatnej
mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z vłyłączęńem nieodpłatnej mediacji,
również przęz zotganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania §ch osób lub w miejscu
wyposazonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi
trudnościw komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość
korzystania z pomocy tłumacza jęrłka migowego. W przypadku zorgarlzowania wizyĘ
w ww. miejscu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącanieodpłatne
poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczente, że nie są w stanie
ponieśćkosźów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoby zę znac7nlą niepełnosprawnościąruchową, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość,przed uzyskaniem porady są zobowiązane do
ńożeńa oświadczenia, że nie są w stanie ponieśó kosźów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze
wskazaniem okolicmościuzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia
się na odległość.
Z gŁo szeńa mo żna pr zekazać ;
. pocńą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w GosĘninie, Wydział
Otgańzacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gos§nin,
. pocńąelektronicmej na adres: org@gostynin.powiat.p1,
. skrytka ePUAP adres: Zt399jfvvI/skrytka
. osobiście:Starostwo Powiatowe w GosĘninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 GoĘnin.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 539522155. Osoba udzielĄąca nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczącanieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu w\i/,

dokumentów

i

danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa

w umówionym terminie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanię osoby ftzycznej, zwanej dalej ,,osobą uprawnioną",

się z

nią

o obowiązującym

stanie prawnym oraz prrysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w zvńęku z taczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2) wskazanię osobie uprawnionej sposobu romnązańa jej problemu prawnego, lub

sporądzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
vłyłączeńem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub

3)
z

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatrą mediację, lub

5) sporządzenie pĄektu pisma o zwolnienie od kosźów sądowych 1ub ustanowienie
pełnomocnika z utzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo

administrac"vjnym oraz poinformowanie o kosźach postępowania
związarrym ze skięrowaniem sprawy na drogę sądową.

i

ryzyku finansowym

Nieodplatne poradnictwo obywatelskie obejmuje dńŃańa dostosowanę do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomościtej
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz
wsparcia w samodzietnym rorwiqrywaniu problemu, w łm, w razie potrzeby, sporządzenie
wspólnie z osobą uprawnioną planu dzińuia i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłurżonych i porady
zzah,tęsusprawmięszkaniolyychorazzńezpieczęniaspołeczrego,
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościachskorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediaĄi oraz korzyści z tego wynikających;
2)przygotowanie pĄektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) prrygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub

postępowania mediacyjnego ;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Uprawniona do zainicjowania
nieodpłatnej mediacji jest kazda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która
ńozł stosowne oświadczeniew tej sprawie, w tym osoba ftzyczna prowadząca jednoosobową
działalnośćgospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Druga strona
sporu, zwtaszana do mediacji przez osobę uprawnion4, nie musi spełniać tych warunków.
W Powiecie Gostynińskim nieodpłatna mediacja udzielana jeśprzez mediatora w Punkcie
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego otaz przęz
mediatora w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie. Spotkania
z mediatorami organizowane są w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przlz osobę
uprawnioną, w terminie dogodnym dla stron.
Osoba udzielĄąca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie dokumentuj ekńdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy
(częśćA), prał człm pozycje zawierające informacje doĘczące osoby uprawnionej
wypełniane są przry jej udziale, to jest: wiek, płeć, wyksńńceńe, dochód, źródłodochodu
w gospodarstwie domowym i ltczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce
zamieszkania. KaĘ pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemożlwiający
powiązanie ich ze sobą (dane za,wartę w karcie A są anonimowe, nie ma możliwości
powiązania ich z osobą, któraje przekazńa).
Możliwośći forma przekaąrwania opinii (częśćB kar§ pomocy) pyzez osoby
uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim:
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. częśćB karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczonymporadnictwie obywatelskim w danym punkcie na teręnie powiatu
gostynińskiego.

Ankietę naleĘ ńoĘć:
a
a

bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny zrajdującej się w poczekalni danego
punktu, w klórym udzielana była porada prawna lub
w późniejszym terminie przesłanie listownię wrazzę wskazaniem numeru ptrnktu oraz
nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na
adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizaryjny, ul.

Dmowskiego 13, 09_500 Gostynin lub w formie elektronicznej
org@gostynin.powiat.p1, ePUAP adręs: 2t399jfvy l/skrytka.

na

adres:

W

przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicmego, stanu epidemii albo
wprowadzenia stanu nadzlvyczajnego na obszarzę Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nięodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośćoIaz poza
lokalem punktu. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczęń w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
gos§nińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając koniecznośćzapewnienia
bezpieczeflstwa obywateli, zawiadamiając o §ch ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na
stronie Powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oruz w Punktach.
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