SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

I.

UPRAWNIONE OSOBY

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą
świadczone:
• każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej,
• również

osobie

fizycznej

prowadzącej

jednoosobową

działalność

gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona składa pisemna
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba, która korzysta z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób
w ciągu ostatniego roku.
UWAGA - w przypadku, gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona
nie ma obowiązku składania wyżej wymienionych oświadczeń.
II.

ZAKRES POMOCY

Nieodpłatna pomoc, jak sama nazwa wskazuje, jest udzielana BEZPŁATNIE. Koszty
udzielania takiej pomocy są pokrywane ze skarbu państwa. Osoby uprawnione nie
płacą za uzyskaną pomoc. W ramach nieodpłatnej pomocy osoby uprawnione mogą
skorzystać z trzech różnych usług:

1. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – jest udzielana przez prawników, z reguły
adwokatów lub radców prawnych. Pomoc ta jest kierowana do osób, które
potrzebują pomocy prawnej (np. dowiedziały się o pozwie lub zajęciu
komorniczym, z którym się nie zgadzają, mają problem z zawartą umową, ZUS
odmówił im wypłaty emerytury) i polega na:
− udzieleniu informacji, jak z prawnego punktu widzenia wygląda sytuacja
osoby uprawnionej oraz jakie są jej prawa i obowiązki,
− w jaki sposób osoba uprawniona może rozwiązać swój problem prawny,
− sporządzeniu projektu pisma, w wyłączeniem pism procesowych w toczących
się

postępowaniach

przygotowawczym,

sądowym

lub

sądowo-

administracyjnym,
− sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
− poinformowaniu o kosztach postępowania sądowego i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy do sądu.
2. NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – to wsparcie świadczone
przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym
pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw
mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Osoby uprawnione
otrzymują pomoc udzieloną w sposób zrozumiały dla zwykłego obywatela,
w tym dotyczącą załatwienia czynności urzędowych lub rozwiązania
życiowych problemów, np. o możliwych do podjęcia działaniach mających na
celu wyjścia ze spirali zadłużenia. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje również działania zmierzające do podniesienia świadomości osoby
uprawnionej oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym
sporządzanie wspólnie z tą osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.

3. NIEODPŁATNA MEDIACJA – jest prowadzona w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy, w ramach
nieodpłatnej mediacji, udziela mediator. Nieodpłatna mediacja jest
kierowana do osób, które są zainteresowane polubownym rozwiązaniem
sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą (np. z wierzycielem,
członkiem rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Dzięki temu
rozwiązaniu osoba uprawniona nie zostanie narażona na poniesienie
kosztów sądowych. Nieodpłatna mediacja swoim zakresem obejmuje:
− udzielenie informacji o możliwości skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów (w tym mediacji) oraz jakie niesie to za sobą korzyści,
− przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji,
− przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej,
− przeprowadzenie mediacji,
− pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej
przez mediatorem.

III.

MIEJSCE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY ORAZ UDOGODNIENIA
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może
zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku
korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.
Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi stan zagrożenia
epidemiologicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.
W takich przypadkach pomoc ta może odbywać się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.

Jeżeli osoba uprawniona jest osobą ze znaczą niepełnosprawnością ruchową i nie
może stawić się w punkcie lub osobą doświadczającą trudności w komunikowaniu
się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość, niezależnie od tego, czy obowiązuje stan
zagrożenia epidemiologicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan
nadzwyczajny.
IV.

ZAPISY NA PORADY

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza
się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest
w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu
się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44/685-89-25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Kamila Kowalska
– pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomsku –
pokój 118B (I piętro).
Osoba uprawniona ma również możliwość dokonania samodzielnej rejestracji
na termin wizyty za pośrednictwem formularza do zapisów on-line, dostępnego
na stronie: https://np.ms.gov.pl

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo,
nic nie musisz za nią płacić.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego
realizacji,
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś
o umówienie na wizytę
lub

np.ms.gov.pl

umów się samodzielnie przez formularz na stronie

Jak wygląda wizyta?
MASZ JESZCZE
JAKIEŚ
PYTANIA LUB
PROBLEM
W INNEJ
SPRAWIE?

UMÓW SIĘ NA
WIZYTĘ

PRZYJDŹ NA
WIZYTĘ W
UMÓWIONYM
TERMINIE

OTRZYMAJ
PORADĘ

PRZEDSTAW
SWÓJ
PROBLEM

