KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•

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

•

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
sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.

Opis usługi

Kto może
skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna 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.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej
pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w
ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 44 741 49 08

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą
stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym
trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o języku migowym i 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.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo wprowadzenia 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.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka
prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon

Radca prawny

Starostwo
Powiatowe w
Opocznie ul.
Kwiatowa 1a

pon. – godz. 08.00 – 12.00
wt. – godz. 12.00. – 16. 00

44 741 49 08

Radca prawny
Adwokat
(naprzemiennie co
2 środa)

Starostwo
Powiatowe w
Opocznie ul.
Kwiatowa 1a

śr. – godz. 08.00 – 12.00

44 741 49 08

Adwokat

Starostwo
Powiatowe w
Opocznie ul.
Kwiatowa 1a

czw. – godz. 08.00 – 12.00
pt. – godz. 08.00 – 12.00

44 741 49 08

Starostwo
Fundacja
Urząd
Powiatowe
Gminyww
European Concept Żarnowie
Opocznie ul.
Consulting
ul.
Kwiatowa
Opoczyńska
1a 5
Foundation
Starostwo
Powiatowe w
Fundacja
Opocznie
ul.
Gminny
Ośrodek
European Concept Kultury
Kwiatowa
w 1a
Consulting

pon. – godz. 08.00 – 12.00 44 741 49 08
pon.wt.
– godz.
– godz.
08.00
12.30.
– 12.00
– 16. 3044793
741459
49 08
989

śr. – godz. 08.00 – 12.00
wt. – godz. 08.00 – 12.00

44 741 49 08
793 459 989
44 741 49 08

44 741 4
793 459

44 741 4
793 459

Foundation

Fundacja
European Concept
Consulting
Foundation

Sławnie ul.
Zielona
Starostwo
2
Powiatowe w
Opocznie ul.
Kwiatowa 1a
Urząd Gminy w
Mniszkowie ul.
Powstańców
Wlkp.10

Fundacja
Urząd Gminy w
European Concept Paradyżu ul.
Consulting
Konecka 4
Foundation

Urząd Gminy w
Fundacja
European Concept Białaczowie ul.
Piotrkowska 12
Consulting
Foundation

czw. – godz. 08.00 – 12.00
pt. – godz. 08.00 – 12.00

44 741 49 08
793 459 989

śr. – godz. 08.00 – 12.00

44 741 49 08

czw. – godz. 09.00 – 13.00

44 741 49 08

pt. – godz. 09.00 – 13.00

44 741 49 08

44 741 4
793 459

