Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
oraz Edukacja Prawna
w 2021r.
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie Powiatu Świdwińskiego
Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu
Świdwińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.
Obsługa klientów w punktach, nie będzie świadczona.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków
komunikacji na odległość (telefon oraz mail).
Umawianie terminu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
mediacji pod nr tel. 94 36 50 303 w godz. 7.15 – 15.15

UPRAWNIENI
Od 1 stycznia 2019 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy
prawnej będzie mogła skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady, i która złoży
stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych
osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być
rozwiązany w całości albo w 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 sporządzonej przez starostę.

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej
pomocy prawnej, która obejmuje:
•

Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

•

Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

•

Przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo administracyjnym,

•

nieodpłatną mediację,

•

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
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 wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym
sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla
osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w
komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem.
Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania
osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez
telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Nowelizacja przepisów o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz
upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia
ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii
Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocyw czasie epidemii. W mocy pozostają
zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania
epidemii.
W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna
od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych
osób w ciągu ostatniego roku. Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy,
obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie
stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się
odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu
art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu
nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający
bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu. Co istotne, przed
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba
fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
ostatniego roku.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności
podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom
korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294
ze zm.).
Komunikat_MS.pdf (powiatswidwinski.pl)
W 2021 r. na terenie Powiatu Świdwińskiego nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej udzielać będą:
• Adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie;
•

Radcy Prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie

•

Fundacja INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH z siedzibą w Olsztynie

Nr Punktu

adres
świadczenia
pomocy prawnej
Urząd Miasta
Pl. Konstytucji 3
Maja 1
78 – 300
Świdwin

1
Punkt
obsługiwany
przez
adwokatów
i radców
prawnych
(nieodpłatna Urząd Gminy
pomoc
78 – 316
prawna
Brzeżno 50
oraz
mediacja)

poniedziałek

wtorek

Adwokat
14ºº - 18ºº

środa

czwartek

piątek

Radca
Prawny
800-1200

Radca
Prawny
14ºº-18ºº

Adwokat
800-1200

środa

czwartek

piątek

(Adwokaci
od stycznia
do czerwca
2021 r.,
Radcowie
Prawni od
lipca do
grudnia
2021 r.)

12ºº- 16ºº

Nr punktu

2
Punkt
prowadzony
przez
Fundację
INICJATY
WA
KOBIET
AKTYWNY
CH
z siedzibą
w Olsztynie
(nieodpłatna
pomoc
prawna,
nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
oraz
mediacja)

adres
świadczenia
nieodpłatnej
pomocy prawnej
i poradnictwa
obywatelskiego
Urząd Gminy
78 – 331 Rąbino
27
Miejsko –
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
ul. Koszalińska
8A
78 – 320
Połczyn – Zdrój
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 8
78 – 314
Sławoborze

poniedziałek

wtorek

Radca
Prawny
1300- 1700
Radca
Prawny/
Doradca
Obywatelski

Radca
Prawny
13ºº - 17ºº

11ºº - 15ºº
(Nieodpłatne
Poradnictwo
Obywatelskie)

Radca
Prawny/
Doradca
Obywatelski

Radca
Prawny/
Doradca
Obywatelski

1300 – 1700

1100 - 1500

