KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie
o
obowiązującym
stanie
prawnym
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem
pism
procesowych
w
toczącym
się
postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,



sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach
postępowań.

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne
porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 572-397-060
lub poprzez e-mail: npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Augustowie tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Inne informacje

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 udzielania nieodpłatna pomoc
prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.
Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej
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pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:
 pisemne oświadczenie, że
odpłatnej pomocy prawnej,

nie jest w stanie ponieść kosztów

 wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki
porozumiewania się na odległość.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od
starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby
uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie

Jednostka
prowadząca

Punkt, w którym
nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielają
adwokaci i radcy
prawni

Punkt, w którym
nieodpłatnej pomocy
prawnej udzielają
adwokaci i radcy
prawni na podstawie
art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie
obywatelskim oraz
edukacji prawnej
(T. j. Dz. U. z 2019,
poz. 294)

adres

dni i godziny dyżurów

budynek Starostwa
Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów

Wtorek – czwartek godz.:
11.30 - 15.30

budynek MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury, ul. Rynek 23,
16-315 Lipsk

budynek Starostwa
Powiatowego,
ul. 3 Maja 29,
16-300 Augustów

budynek MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury, ul. Rynek 23,
16-315 Lipsk

telefon

Piątek godz.:
9.00 - 13.00
Poniedziałek godz.:
9.00 – 13.00

Poniedziałek godz.:
9.00 – 13.00

572-397-060

Wtorek – czwartek godz.:
7.30 - 11.30

Piątek godz.:
9.00 - 13.00
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