NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. 2020 r. poz. 2232).
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) 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
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) 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
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) 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
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1) 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 rozwiązywaniu
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.
2) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
ZAKRES NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
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1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje 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.
2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Zgodnie z §3a. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(Dz.U. 2018 poz.2492, z późn. zm.) – Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej
jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała
innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1).
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie, oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 708).
Możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (anonimowa opinia)
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię
osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty
pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione
od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby
uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.Karta pomocy zawierająca część
obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez

osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy – wrzuceniu
jej do urny (umiejscowionej w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) lub
przekazana bezpośrednio do Starostwa Powiatowego ul. Rynek 1, 06-200 Maków
Mazowiecki lub drogą elektroniczną na email: pprawne@powiat-makowski.pl.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których 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. Porady udzielane są podczas wizyt w punkach nieodpłatnej
pomocy prawnej. Bliższe informacje pod numerem/adresem e-mail jak do zapisów.
W przypadku obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego albo
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatnej mediacji) może
odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza
lokalem punktu.
Zapisy na porady
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 666 646 591 zapisy przez tel. pon-pt 8.0016.00 opcjonalnie email: pprawne@powiat-makowski.pl przy pomocą formularza dostępnego
na stronie powiatu makowskiego oraz ON-LINE za pomocą linku dostępnego na stronie
powiatu makowskiego i BIP Starostwa Powiatowego: Zapisy na bezpłatne usługi.
Więcej informacji pod numerem do rejestracji.

