KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Opis usługi



poinformowanie osoby fizycznej 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



wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
lub



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



nieodpłatną mediację, 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 sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 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.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Kto może
skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługuje:


osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej,



osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu

nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania
nieodpłatnej porady prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania 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.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 572-397-060
lub poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl; zapisy
on-line: https://np.ms.gov.pl/zapisy
Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30
W

związku

z

przeciwdziałaniem

zagrożeniom

związanym

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 do odwołania zostaje
tymczasowo zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Augustowskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość: telefonicznie i e-mail.

Inne
informacje

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług
tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Powiat Augustowski zapewnia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Augustowie, przy ul. Mickiewicza 2, dostęp do usług tłumacza języka
migowego on-line. Urządzenie (monitor komputerowy) służący do
komunikacji z tłumaczem on-line znajduje się na parterze, pok. nr 7.
Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line w bazie
wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie odbywa
się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia
pomiędzy osobą używającą języka polskiego migowego (PJM) lub systemem
językowo-migowym (SJM) a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy
czym tłumacz znajduje się po jednej stronie a pozostałe osoby po drugiej stronie
połączenia wideokonferencyjnego.
Osoba niesłysząca i głuchoniema chcąca otrzymać usługę nieodpłatnej pomocy
prawnej zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z ww. usługi
(ze wskazaniem metody komunikowania się, tj. PJM lub SJM) na 3 dni
robocze przed przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jednostka
prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

Punkt, w którym
nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielają
adwokaci i radcy
prawni

budynek Starostwa
Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów

Pon. - Wt. godz.
11.30 - 15.30

budynek MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury, ul. Rynek 23,
16-315 Lipsk

Pon. godz.:
9.00 – 13.00

Punkt, w którym
nieodpłatnej pomocy
prawnej i
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
udziela
Fundacja
Inter Vivos
z siedzibą
w Warszawie

Śr. - Pt. godz.:
9.00 - 13.00

budynek Starostwa
Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów

Wt. godz.
7.30 - 11.30

budynek Urzędu
Gminy Płaska
Płaska 53
16-326 Płaska

Śr. godz.:
8.00 - 12.00

budynek Urzędu
Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin

Czw. godz.:
9.00 - 13.00

budynek Urzędu
Gminy Nowinka
Nowinka 33
16-304 Nowinka

Pt. godz.:
9.00 - 13.00

telefon

572-397-060

572-397-060

