ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
1. Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
uprawniona jest każda osoba fizyczna, 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.
2. W 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Wizytę w punktach można zgłosić w następujący sposób:
 telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 przez internet na stronie: https://powiatgostynski.npp-24.pl/
 e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl
3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub
obowiązkach,
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu
sądowym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem
prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie
przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach
oraz o spoczywających na nim obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu.
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego
realizacje.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady:
 dla osób zadłużonych,
 z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
 zabezpieczenia społecznego.
5. Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
W tym celu należy osobiście wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej
i umieścić ją w zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej urnie przy punkcie. Wypełnienie przez
osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia
dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.), 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).

Starostwo Powiatowe
w Gostyniu
Lokalizacja i harmonogram pracy
Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu gostyńskiego w 2019 r.
PUNKT NR 1 - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów
wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu:
L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.
2.

BOREK
WIELKOPOLSKI
PONIEC

3.

KROBIA

poniedziałek
godz. 16:00 - 20:00
wtorek
godz. 13:00 - 17:00
środa
godz. 15:00 - 19:00

4.

PĘPOWO

5.

GOSTYŃ

Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. (pok. nr 7)
Gminne Centrum Kultury
ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec (mała sala)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Wielkopolskich 126,
63-840 Krobia
Gminny Ośrodek Kultury
ul. St. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo
(pok. nr 2)
Centrum Usług Społecznych
ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń
II piętro, pok. nr 304

czwartek
godz. 8:30 - 12.30
piątek
godz. 8:00 - 12:00

PUNKT NR 2 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ powierzony do prowadzenia przez organizację
pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą ul. Stefana Batorego
8, 56-200 Góra:

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.

PIASKI

poniedziałek
godz. 14:00 - 18:00

2.

GOSTYŃ

3.

POGORZELA

4.

GOSTYŃ

5.

GOSTYŃ

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. M. Kopernika
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
(pok. nr 1/21)
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
II piętro, pok. nr 305
Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela (pok. nr 17)
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
II piętro, pok. nr 305
Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
II piętro, pok. nr 305

wtorek
godz. 13:00 - 17:30
środa
godz. 8:30 - 13:00
czwartek
godz. 13:00 - 17:30
piątek
godz. 13:00 - 17:30

PUNKT NR 3 - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO powierzony do prowadzenia przez
organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą ul.
Stefana Batorego 8, 56-200 Góra:
L.p.
1.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

GOSTYŃ

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
II piętro, pok. nr 305

poniedziałek - czwartek
godz. 8:00 - 12:30
piątek: godz. 8:00 -12:00

W 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
Wizytę w punktach można zgłosić w następujący sposób:
 telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
 przez internet na stronie: https://powiatgostynski.npp-24.pl/
 lub e-mailem na adres: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl

