
Regulamin zgloszeń wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomoc}* prawnej lub
świadczeni* nieodplatnego poradnictwa obvwatelskiego.

l- Zadanie polegające na udzielaniu rricodpłatnego pon]()c\ prarlnr_:j lub srviaclczellil,t

nieodpłatncgo poradnictrra oblrratclskicgtl odbl,rva sit, rv pttnkcie rredług lrlkazu
planorł,anvclr dy,zur(lrv na terenic, Powiatu Bielskiego rr ]0]l roku - Załacznik nr l dtl

regulaminu.

2. Udzielanie nieodpłatlre,j pomoc1 pralłlrej lub śrriadczcnic, rlietldplatllcgtl poradllictrra
clbllł,atelskiego odbl,rła sic rr punkcie rr przeciętnrnl rrlmiatze 5 dni rr tlgodniu
podczas dlźuru tru,a.iącegtl co najlllnie.i .ł godzin1 dziennie. z rłl,łączenielll dni r.rolnr ch

od prac1 . Zgodnie z tlsla\\,ą o dniach rrtl|nrch tlcl 1"lracr sa ltl:

a) l stlcznia - Nolry Rok.
b) 6 stl,cznia - Srłięro Trzeclr Krcili.
c) pierrłsz1 dzień t'iclkie.i Noc1.
d1 drugi dzień Wielkie"i Noc1.
e) l maja - Srrieto Palistrrorłe.
t') 3 nraja - Srviętt-l Naroclorłe Trzeciego i\{a.ja.

g} pienłszv dziełi Zielclll1ch Srviątck.

h)dzień Boźego Ciała.
i; l5 sierpnia - Wnieholrziccie Naiśrr,ietszei l\,lar1 i Pannr,
j) l listopada - WszvstkicIr Sr.riętr,ch.

k1 l l listopada - Narodotc Srl,ięlo Niepodległości.
l1 25 grudnia - pierllszl dzień Błlżego Narodzenia.
m) 26 grudnia - drLrgi dzicli Bożego Narodzenia:
oraz nieclziele.

]. Czas trrvania r.lvzuru moze ulec \\\dłużeniu do ctr na.inlnie.i 5 godzin dzięlrnic trc
wsąvstkich punktach na obszarze porviatu rł przl,padkLr. gd1 Iiczba osób tlpra\\Ii()ll\ cil.
któn,nl nra ztlslać udzielona nir--cldplatna pomoc pra\l,Ila lub srriatlczone nietldpla1llc
poradnic1l.,uo obl,r.i,ate lskie. unienrclzliu ia sprau nc unlau ianie ler1,1lilrtirt rr izr t \\

punktach na obszarze danegtl porviatu.
.1. Lrdzielanie nieodpłatne_j potrroc1, prarrtre.] lub _śrliadczenie niecldpłatneg.j 1ltlracllrictrrlr

oblrł,atelskiego odblrra sie rredług kolejności zgłoszeń. p0 telelbniczn) nr Llrnórt icllitI

terminu rvizvtv nod llulnerenr: (33) 8l3-ó9-22.
5. Z rvaznvcl"l uzasadnionvclr pou,odórr"dopuszcza się ttstalenie inne.i kolc,.inelści trdzie lania

nieodpłatne.i ponlocr pralrnu,i lub śrł,itlcicz,cnia nietltlpłatnego 1lt.lrirdllictrt a

obl rvalelskiego. Kobiecie. która.iest vu ciążr - udzielanie nieildpłatnej l)ol1l()c\ pra\\ IlL,i

lub śrviadczenie nietldpłatnego poradnictlra obr rlatclskicgo ttclbl rła sig po/-il

kolejnościa.

6. Nieodpłatna pollloc prawna lub nieodpłat:re poradnictrro obvrratelskic oh,.,jnlLrjc

rtlrvnieź nieodplatną mediac.ię.



7. nietldpłatne poradnictu,o obl,rvalelskie. z r,r,r laczenienl nicodpłatne-j lnediacji. takżc poza

punktem albr: za pośrednictrł,cnr srodkórł porclzttlrrierraIria sie na cldległośc.

t.Istawa o jczyku nigorł,r,nr i inn_v-ch środkach konlunikor,lania sic dollczr:
a) osób doświadczając1 ch lrrr,ale lub okrestluo lrudnosci ,ur ktlnruniko\r,anitl 5ic.

zwanl,clr dalej " osobam i uprarrlitltt1, t1-1 i " :

b) członkćlrv rodzin clsrib uprarłnionl,ch. § tvnl rvsptiłnrałzonka. dzieci rr.lasll1ch i

przy-sposobionl.clr. dzieci obclclr przv.jetvcIr na rrrchclrranie. pasierbtirr. lodzicou.
rtrdzicórr r,l,spółrnałźolka. rodzeńslrla. o.1czl,rrra. t:lacochr. z--ieciilr-r i sl norłr ch.

zrłanyc}r dale,j "czlonkami rtldzin":

c) osób nrajacl,ch stał1 lrrlr bezpośredni kontakt z osobalrli Llprarłllionltlli.

8. ()sob1 rrl.mieniclne \\ pkt 7 zoborł,iązane sa rórrnicż clcl z,łtlzetria pisct:rncg,.l

oświadczenia. że nie są u stanie ponieśc ktlsztórr tldplatne.j ponltlcr prarrlle,j.

Ośrviadczenie składa się przed uzvskanienl nietldpłatne.i potlltlcr 1lrarr nc.! lLrb

poradnictrł,a obvrłaielskiego - tlryginał lutr kopia ośrriadczenia porritrnr, tratic przeti

udzieieniem porad1 droga ele ktronicztra lub teleftlnic7,na za pośrednicirvcm:

l ) taksu (33 ) 81]-ó8-09. lLrb

2) u wersji e lektronicztlcj na adres e-nlail: npp ri-hielsktl,1rorł ial.pl. ltlb

3) listownie na adres Starostwtl Pclrviattlrłc ul. Piastou,ska -l0. -l3-3()0 Bielsko-Biala z

opisem ..Nieodpłatna Pomoc Pralvna'". lub

4) za pośrednictlrenl członkórł rtldzinr albo innl,ch ostib ltptlrrażnion5,ch przez osobe

uprawniona - do Starostlva Porviato\\ego \\ tsielsku-I]iale.i pok.l l 7 (l pietro).

W okresie obowiąą,l,r,ania siantr epidcllrii osoLla upralłlitllta przcd tr,ł,skirrlicrll

nieodDłalnei potnocv prarvnei nie sklada ll,,'lr osrl,iadczcnia.


