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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICT\ilO
OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU GOSTYN{INSKIEGO W 2022 ROKU
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie PrzYsługują
pomocy prawnej,
osobie ,rprui.^io.re3, t<tora nie jest w stanie ponieśćkosztow odpłatnej
innYch osob
w tym osobie fizyĆznej prowadŹącej jednoosobo*ą działalnośćniezatrudniającą
w ciągu ostatniego roku.

osoba uprawniona, przed uzyskaniem

nieodpłatnej pomocy prawnej lub

nie jest w stanie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, ze
pomocy
ponieśćkosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej
prawnej lub nieodpłatrr"go'póradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalnoŚci
gospodarczej dodatkowó ,Huau oświadczenię o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
pomocY Prawnej
Óstatniego rók r. oś*iadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej
jest
PrzechowYwane
lub świldczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. OŚwiadczenie
trzecich.
osób
niego
w warunkach uniemozliwiających dostęp do
Nieodpłatna pomoc- piu*ou ,ki"ro*urru do osób prowadzących jednoosobową
działalnośćgo.podar.rą jest pomo cą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewtdzianym
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.1. Dz. IJ . z 202I r - poz- 7 43),
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego Poradnictwa
potwierdzeniu
obywatelskiego odbywa się według kolejnościzgłoszeń, Po umówieniu i
terminu w17}.ty. Z waznyci po*oJo* dopuszcza się ustalenie innej kolejnoŚci udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obYwatelskiego,
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
Kobiecie, ttoru .j"ri ł
"iąiy,
nieodpłatne go poradnictwa obywatelskie go odbywa się poza kolej nością.
Umówienia terminu wwty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
w godzinach
539 522155 lub na adres e-mail: org@gosĘnin.powiat.pl w dni powszednie
7.30-15.30. Zapisy na w|z1vtę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby
zgłaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicjĄ),
zapis" na wizytę można dokonać rownież online na stronie Powiatu Gostynińskiego
pod adresem: www.gostynin.powiat.pl, korzystając z zakładki: Pomoc prawna, porady
obywatelskie, mediacji - Zapiiy nabezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego
w GosĘninie pod adresem: hfipr/bip.gosĘnin.powiat_pll, korzystając z zakładki:
Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną,
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świad czenię nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa^się wP-unktach: nr 1 - Punkt Nieodpłatnej PomocY Prawnej

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (czynny od poniedziałku do piątku
w godzinacn z.so_rr.so; oIaZ nr 2 _ Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (czynny od
pooi"d"iułku do piątku w godzinach 11.30-15.30) usytuowanych w lokalu na parterze
budynku przy uI. Ozdowskiego la w Gostyninie,
Osobom ze znaczną niepełnosprawnościąruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście,o.u, o.oLom doświadczającymtrudności w komunikowaniu się,
Środkach
o kiórych mowa w ustawie z dnla 19 sierpnia 2011, r. o języku migowym i innych
nieodpłatna
udzielana
byĆ
możę
Pomoc
komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. poz. 1824),

i

plawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej
mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość.Wymienionym osobom może byc udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji,
równiez przez zorgantzowanie wizyty w miejscu zamteszkania tych osób lub w miejscu
wyposazonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi
trudnościw komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapęwnla się mozliwość
korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnościąruchową, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiścieoraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość,przed uzyskaniem porady są zobowiązane do
złożenia oświadczenia,ze nie są w, stanie ponieśćkosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze
wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia
się na odległość.
Z gło szenia mo żna pr zekazac,.

.

pocztą tradycyjną

na adres:

Starostwo Powiatowe

w

Gostyninie, Wydział

Organlzacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
pocztąelektronicznej na adres: org@gostynin.powiat.pl,
skrytka ePUAP adres: 2t399jfvvllskrytka
osobiście:Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
BItZsze infbrmacje pod numerem telefonu 539 522I55. Osoba udzielająca nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadcząca nteodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww.

.
.
.

dokumentów

i

danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa

w umówionym terminie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie
1)
osoby flzycznej, zwanej dalej ,,osobą uprawniofl4",

się z

nlą

o obowiązującym

stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach iub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w zwlązku z toczącym się postępowaniem przygotowaw"czym,
administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyj nym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa \^/ pkt 1 i 2,
vnryłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporuądzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocntka z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo
administracyjnym oraz poinfbtmowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
zwlązanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
|t{ieodpłatne poradnictwo obyrvatelskie obejmuje działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomościtej
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 realizacjt. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osob zadłużonychi porady
z zaktęsu spraw mieszkanio!\ych oraz zabezpięczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje równiez nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacj a obejmuje:
1) poinformow-anie osoby uprawnionej o mozliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów,w szczególności mediacji orazkotzyści z tego wynikających;

z

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o pTzeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie kamej;
4) przeprowadzenie mediacj i;
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 mediacyj nego ;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy
(częśćA), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej
wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źrodŁo dochodu
w gospodarstwię domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce
zamięszkania. Karty pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemozlwiający
powiązanie ich ze sobą (dane zawartę w karcie A są anonimowe, nie ma mozliwości
powiązania ich z osobą, która je przekazała).
Możliwośći forma przekazywania opinii (częśćB karty pomocy) przez osoby
uprawnione

o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub

świadczonym
nieodpłatnym poradnictwie obyrvatelskim:
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. częśćB karĘ pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu
gostynińskiego.
Ankietę należy złożyc:
a

a

bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni danego
punktu. w którym udzielana była porada prawna lub
w poźniejszym terminie przesłanie listownie wTaz ze wskazaniem numeru punktu oraz
nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na
adres: Starosfwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul.

Dmowskiego 13, 09-500 GosĘnin lub w fbrmie elektronicznej
org@go stynin. powiat.pl. ePUAP adres : 2t399 jfvv l/skrytka.

na

adres:

W przypadku obowiązywania stanu zagtożenta epidemicznego, stanu epidemii albo
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszatze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub św-iadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośćotaz poza
lokalem punktu, Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograntczeń w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia
bezpieczeństw-a obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na
stronie Powiatu, a takżę przęz wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punktach.
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