
NieodPłatna Pomoc prawna oraz nieotlplatne poratlnicfir.o obr.rlatetskie rlla
mieszkańców, powiatu

Od l stt'czrlia ]0l6 roku.jest realizorł,ane zatlanie polcga.jace na udzielaniu nieodplatnu, j

Pol]loc\ Prawne_j. kttirc _jest zadaniem zleconr nl z zakresu adlninistrat,Ii rząiiłlrve"i
realizolr'an\m PrZeZ Porria1 Biclski. Zadanic to_|est zrriaz_atre z rrc.iscicnl rr Ą,cie nsta$} /,
-1_:^ : 1 ,) ) l. l1l
ob},watelskim orazedukacii nrawnej (Dz,Ll. z202l r.::oz. 1).t-5iłtOri]i ccleln iesr.rn*rzctric
clgólrropolskiego sr stenrtr rrieodpłalrlc.i polllocr prurr nr_.i

NieodPlatna Pomoc prjrll'na i nieodplatne poradnic§lo otll,rratclskie przl,slugują osobic
uPrawniclne.|. ktrira nie.jest rr stanie ponieśc kosztorr odpłatnej pon,loc\ prarrlre.i. \\ t\rlt
osobie fizlczne_j prolladzącł-'j.iednoosobttir,ą rlziałallli,śc gospociarcza tliezatrrrjniaiaca illnrch
osób r.r ciągu ostatniego roktt.

l} Osoba uPra''lniona. przet1 uzrskanienl nieodpłatne"i pclnrocr pra§llc]i ltrb nieodp|atnegtl
Poradnictrł'a obl'rr,atelskiego. sklada pisenrne ośrliarlczenic. źe nic,iest lr stanie ponieśc
koszl,ó,,r odplatnej p()rnoc\ prari nr.,j.

2) Osoba korzl'stzrjaca z nieodpłattle.i ponrocr prarlnej lub nicoclpłatnegtl poladniclrra
obY'lł'atelskiego \\ zakresic prorł,adzone.| clziałalności gtlspodarczej dodatkouo skłacla
oŚwiadczenie o niezatrtldnianiu innvch clsób rr ciągu tlstaini.-go roku, ()śrr.iatjcz,erlie skłacia
się csobie udzielajace-i nieodpłatne.j pornoc1 prarrne.| lLrh śriiaclczące.i nicodpłatne
poradnictrlo obl,rr ateIsk ie,

Nieodplatna pomoc pra}r,na obejm u.jc:

i, poinfonnouaIlie osobr, tizrczne,j- zu,anc.i rJalej .. tlsoba ttpraunioną--tl obr;rłiązt-liącr nt
stanic Prarvll} m Orilz przr słrrgLrjąclch.ie.i uprtrr-rnicniach lLlb spoczr.rra_iacr ch na rlir_, j

obor,liąaluah. \\ t\n] u,zll,iazku Z 1oCZac_\ l11 5ic postcll(.,,rani.,tl p,r.gnt,,r,u\\cl\ tll.
adm ini stracr j nl nl. sądorr vn; l ub sarlcrrr oaclnr ini stracr j nr nl l u b:

2. rłskazanie tlsobie uprarrnionei sposobrr ltizrriazania.je.j probleIllu prarłnegtl. luh:
3. sPorzadzenic Projektu pisnla tł sprau,ach- o ktrirych nrtlrra rr pkt l i]. z tirłaczcnicnr

Pislłl Proccsclr,r,rcIl § toczacvll1 sie pttstcporranitt pl,zrg()to$,a\\cz\nl lub sacltlurlll i

pism u tocząc\lll sie posteporraniil sądorroadnlinistracr jnrr:r lub:
'ł. sPorządzellir-'prtl.jektu ;lisnra o zrłolnienie ocl ktlszttlr.r sadorvr,cil lub tlslanorliellic

pełnonrocnika z urzędu \\ postępo\\,aniu sat]orrl nl ltrb uslanorvienic arlrrtlkaia. raclcr,
Pra\Ą'neg0. doradcr podatkorveuo lutr rzecznika patclrtolr-ego \\,postepouaniLl
sadorłcladministracl'jnr l]] oraz poinlbrnrorranic o kosztach postcp()\\ania i ryzr,krr
finatlsclrłT,nl zrviazanvm ze skierorvanienl sprarrr na droge sądorła.

NieodPlatna Pomoc Pra§na nie otlejmuje sprarr zuiazallrclr z prorrirdz..nienl cjziała]nosci
gospodarczej. z rvviatkienl prz\.{oto\lania do rozpoczecia tc,j działalności.

NieodPlatne Poradnictw'o oblrratelskie obejmuje działania d()stos0\\ane dtl indr rr iclualnr.j
s1'1uac.|i osobl'rrPrarvnioncj. zllierza,jacc clo podniesicnia śrliaclonltlści te_i osobr ti
Prą'sługuiącl'ch je_! uPralvnieniacli lub spt-lczluajacr,ch na nic.i oborriazkach oiiz rrsparcia u
samodzielnr"m rozuiilzl'waniu problemu. \\,tvlll. rr razie polrzeb1 . sptlrzttdzctli.. uspiillric z
osobą uPrarł'nioną planu działallia i potlltlc w.jegtl realizacji. \icoclpłłtnc pora.lnictrio



obl,rł,atelskie obe.inlu.|e ,uv szczcgiilności poradr dla osób zadltlżcllr ch i polad1, z zakl,estt
spra\\ nr ięsliani r: rł,vc]r oraz zabezpi ec zen ia spol l,c zne*cl.

Nieorlplatna pomoc pra}vrra oraz nieodplatne poradnictrro tlbl,rlatelskie obeimu.ią
również nieodplatną mediacje.

Nieodplatna mediacjł obejmuje:

l, pointbrrnowallie clsohr uprarł,niolle.i o rrlożlilosciac,h skorz1 slania z ptlluborrli1 ch
nretod rozrł iązr rralia sptlrórł. r,,, szczegciltttlści nlediac ji oraz korz1 ściach z tcg{]

lł}nikajacychl
:, prz\goto§anie pro.jektLl tltllo\\\ tl nlecliac"ję lttb uniosktt o prlepIo\1 adzcllic mcdiac.i i:

-1. przygoto\\,anie prcl.jeklu rr,llitlskł-l tl prz.epro\\adzenic pOstcpo\\a:,lia nlcd]ac}.il]cq() \\

spruu ic karnr-, j:

4. przeprolraclzellie nlediacj i:

5, udzielenie pon]oclul sporzadzeniu do sadu lllliilsku o zatrrierdzcnie ugtltJr lt\\31,1,t,j

przcd mcdiatorel-tl.

Nieodplatna mediacja nie obejmuje sprarr, rr których:

1, sąd lub inn1 organ rrrdał1 postatlor,rietlic o skicrtłrvatlilt sprarr1 do rncdiac,ii lrrb

postęporvania nrediacv j neltl:
2. zachodzi uzasadnione pode.irzellie. źe rl rc-lac.ji stron rrr steprr je przelll()c.

W przl,padku strlierdzelria. żc przedstarriot-}\ przezosobę uprau-nititlą problenl Ilie ttiożr: h}c
rozrvi&zanl rr całrrści albo rr.części poprzcz udzie lcnie nietlrlpłatnc.j ponlocl pralrnr-j" rr

szczególności stuierdzenia. że problenr nie lrlł lrr lacznie chalakteru pra\\nego. adrrclka1 lub
radca prau,tr1 intbrnlLlią oscrbe uprarłnitllra tl nrożliuościach uz1 skanit irrnt",j stosil,rrc'.i

pomoc!" lr .iednostkacIr nieodpłatnego poradtliclu,a. rl,skazaIlvclr Ila liscic spłrlząclzalt,i prle l.

Star()ste.

l,dzielanic nieodpłatlle.i ptlIllocr pra\\ l]L,i

t{UMEREM (33) 8l3-69-22

Osobom ze znacznąniepelnospran,nością ruchorr,ą. którc nic ll)tll]|_l stl\\ic sil, rr 1rtt:lkcie
osobiście. oraz osobtull doslriaclczajtcyrrl trudności rr kottluniktlrlaniu sie. o kttirl,ch ttlrlrra r.r

ustalr,ie z_ dnia 19 sierpnia 20l l r. o _jcą kLr ll,tig0\\ \ 1,11 i inrrr clr srtrdkach ktrtrlttnikolr allia sie

{Dz. Ll, z2011r. poz, l82.ł). nroże bl,c udzielaIta nietldpłatna poll-toc pra\\l,}a lub suiadczone
nieodpłatne poradnictrvcl obrrvatelskie. takze poza 1lunktetll allltl za ptlsrednictrł-clll srcldkrjrr
porozumier,rania się na odległośc.

Osob,1 ur-żej rrr,nlienione zoborłiazane sa rt\r.ltriez do złtlżc,tria pisellllegtl tlśrł,iadczelrilt- zc
nie są u statli!, ponieśc kosztólł odpłatne.j ponloc} pra*ne,i, ()slriłtlczcnic składa się prze<.l

uz;-skanienr nieodpłatrre.| pomoc1 prartll,"| - oryginal lLrb kopia tlslriadcz,e:ria porriIrnr trirtic
przed rrdzielenienr porad1 droga clcktrol,Iiczlli,| lub te]efbniczl1i;|za p;tlsredniclrletll:

. łakstl (33) 8l]-ó8-09. lub

. lv lł,ers_ii elektroniczne.i na adrcs c-nlail: npp ({ biclsko.porliat,nl. lr-rh



. listorvnie na adres Starostrvo Porr,iattrrłe u1. Piastorrska -l0. ]_-]-_](X) l}iclskrl-}Jiallr z
opisem ..Nieodpłatna Ponltlc Prarłna'". lulr

. za pośrednictr,rem członkcirł rodzinl albo irrnrch osrib ttptl,,r;lzllitlIrrclr 1rrzez rlsrlhc
uprawnioną. do Starostta Ptlrłizttolręgo rr [Jielsku-t}iałr_,j ptlk.ll7 tl pi§tro).


