Zasady udzielania Nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej
prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego
roku (art. 4. ust.1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie
udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej

pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo
Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna Pomoc
Prawna

–

Wydział

Spraw

Społecznych”,

lub

w

formie

elektronicznej

na adres: poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,
wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków
porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej,
po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych
kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna
pomoc prawna, na obszarze powiatu.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być
rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności
stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują
osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego
poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1.
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 postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub
2)

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnyj, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyka finansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na drogę sądową .
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 wsparcie w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeb, sporządzenie wspólnie z osobą uprawniona planu
działania i pomoc w jego realizacji.

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 migowymi innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.

WAŻNE: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgodnie
z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
41 35760 01 wew. 271, za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradyprawne@pinczow.net oraz

za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zakładce Porady Prawne lub
strony internetowej do zapisów publicznych on-line – rezerwacja terminu:
https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski
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.

