Powiat Miński

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskiej przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej porady. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na poradę
należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. dowód osobisty), do wypełnienia oświadczenia potrzebne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu
i numeru PESEL.

OPIS USŁUG

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:
1)poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub, 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 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, lub, 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 wiązanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia
tej działalności.
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.

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUG?
Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu
numerem telefonu wskazanym przez Starostę: 25/ 756 40 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,

za pośrednictwem e-maila: npp@powiatminski.pl lub rejestracji internetowej poprzez stronę www.powiatminski.pl.
Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom
doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków
porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy. Zasady rejestracji osób niepełnosprawnych
dostępne są na stronie www.powiatminski.pl w dziale „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

JEDNOSTKA
PROWADZĄCA

ZAKRES USŁUGI

adwokaci,
radcowie prawni
i doradcy
Fundacji Honeste Vivere

nieodpłatna pomoc
prawna
nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie

ADRES

Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3
(Urząd Gminy)
Budynek dostępny
dla osób niepełnosprawnych
(podjazd dla wózków)

DNI I GODZINY DYŻURÓW

poniedziałek
środa

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

TELEFON, E-MAIL
DO CELÓW
REJESTRACJI

25/756-40-77
npp@powiatminski.pl

