Regulamin świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie
powiatu Kolbuszowskiego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego NIL w 2020r.
Specjalistyczne poradnictwo i obywatelskie prawne udzielane jest przez adwokatów – w
ramach 5 dyżurów w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku min 4 godziny jeden dyżur
zgodnie z harmonogramem umieszczony na stronie ww.nil.kolbuszowa.pl oraz siedzibie
stowarzyszenia
2) W ramach zadania publicznego poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone będzie od 1
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 20120
3) Zakres poradnictwa:
1)

PORADNICTWO PRAWNE;
Poradnictwo prawne obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, ustawy z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub, 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 sądowo administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie
spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa
celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z
wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
PORADNICTWO OBYWATELSKIE:
Osoby uprawnione będą mogły korzystać z nieodpłatnego poradnictwo obywatelskie
obejmującego 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 pomocy w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację
EDUKACJA PRAWNA :
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości
prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o: 1) prawach i
obowiązkach obywatelskich; 2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony

prawnej; 3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; 4) możliwościach
udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa; 5) dostępie do
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W ramach edukacji prawnej prowadzony będzie kolportaż 200 informatorów i poradników
prawnych,
oraz zorganizowane zostaną 4 otwarte seminaria rozpowszechniających wiedzę na temat praw i
obowiązków obywateli
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Osoby uprawnione: :
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje
się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest
starosta.
Zasady udzielania porad
Przy udzielaniu porad obowiązywać będą zasady: bezpłatności, bezstronności, poufności,
niezależności, aktualności i rzetelności informacji.
Porady są w całości bezpłatne.
Zapewnione zostanie zachowanie tajemnicy o fakcie pobytu klienta w Biurze Bezpłatnej Pomocy
Prawnej, udzielonych informacjach, odpowiednie warunki lokalowe, dostęp do dokumentacji tylko
osobom uprawnionym.
Wszyscy klienci, mają możliwość zapoznania się przed rozpoczęciem udzielania świadczenia z
regulaminem udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich (organizacja posiada opracowany
regulamin udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich, który jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń w budynku w którym udzielane są porady)
Udzielane porady będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz aktualną ofertą a doradcy
kierować się będą dobrem klienta, nie angażując się po żadnej ze stron.
Poradę i pomoc będzie można uzyskać w Biurze Bezpłatnej Pomocy Prawnej osobiście.
0rganizacia zapewnia klientom możliwości zgłaszania skarg lub uwag dotyczących jakości
otrzymanej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej oraz sposobu jej udzielania
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 (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1824), udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
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