KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
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 sądowo - administracyjnym, lub
 sporządzeniu 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.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 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 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, a także nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających;
 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji;
 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w
sprawie karnej;
 przeprowadzenie mediacji;
 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody
zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediację prowadzi mediator.

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
1. Lokal mieszkalny
2. Przestępstwa i wykroczenia
3. Rodzina
4. Dziedziczenie
5. Opieka i kształcenie
6. Własność rzeczy ruchomych i nieruchomych
7. Świadczenia i zasiłki
8. Zadłużenia
9. Roszczenia i zobowiązania finansowe
10.Zatrudnienie
11.Zdrowie
12.Urzędy i sądy

