Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 2 stycznia 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanego w ramach Punktów
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 punkty – harmonogram i lokalizacje poniżej.
Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa
Obywatelskiego w roku 2020

Punkt

Prowadzenie punktu

Punkt nr 1
Starostwo Powiatowe w
Dzierżoniowie
Rynek 27 pok. 314

Punkt powiatowy – radcy prawni

Punkt nr 2
Starostwo Powiatowe w
Dzierżoniowie
Rynek 27 pok. 314

Organizacja pozarządowa – punkt
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i realizacja zadań z
zakresu edukacji prawnej

Punkt nr 3
Punkt powiatowy – adwokaci
Urząd Gminy Dzierżoniów
ul. Piastowska 1 pok. 220

dni tygodnia

godziny otwarcia

od poniedziałku
do piątku

7.30 – 11.30

od poniedziałku
do piątku

11.30 – 15.30

od poniedziałku
do piątku

12.00 – 16.00

Punkt nr 4 – punkt
mobilny
Piława Górna: budynek
Urząd Gminy
ul. Piastowska 69

Organizacja pozarządowa – punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej i
realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej

wtorek
piątek

12.00 – 16.00
11.30 – 15.30

Łagiewniki: Ośrodek
Kultury, Bibliotek
i Sportu ul. Wrocławska 1

Organizacja pozarządowa – punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej i
realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej

poniedziałek

9.00 – 13.00

Bielawa: Inkubator
Przedsiębiorczości
ul. Wolności 24

Organizacja pozarządowa – punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej i
realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej

środa
czwartek

10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Rejestracja: telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem
74/832-36-64

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)
oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492).
Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.
Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy zadanie to jest finansowane z budżetu
państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej
powiatom.
Obszary działania:
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. nieodpłatną mediację, lub
5. 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",
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. 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 rozwiązaniu
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.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

