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,



nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Opis usługi

Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz
przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod
warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób
w ciągu ostatniego roku.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego:



Forma zapisu

osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie
składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej nie składa dodatkowo
oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

Termin wizyty ustalany jest wg kolejności zgłoszeń:
- telefonicznie pod numerem telefonu 91 321 99 41
- elektronicznie pod adresem wzp@um.swinoujscie.pl
- za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów:
https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/m.Świnoujście

Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu
nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza
lokalem punktu.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez
zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu
wyposażonym
w
sprzęt
ułatwiający
komunikację
lub
z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod podanym
numerem do zapisów.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób
w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) jest pomocą de minimis. Podlega regulacjom
przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Beneficjent) jest zobowiązany
do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych, albo:
a) oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór
oświadczeń w załączniku nr 1 –oświadczenie dot. pomocy de minimis
dostępny na stronie:
http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/534/14059/nieodplatnapomoc-prawna ).
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312) dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz
wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Podmiot udzielający pomocy
przekazaniem przez podmiot
wymienionych dokumentów.

nie może
ubiegający

jej rozpocząć
się o pomoc

przed
wyżej

JEDNOSTKA
PROWADZĄCA
SAMORZĄD
PRAWNICZY

ADRES

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej i
Mediacji
ul. J. Dąbrowskiego 4
budynek Przychodni,
pokój nr 116 - I piętro

DNI I GODZINY
DYŻURÓW

Poniedziałek
godz. 14.30 – 18.30
Radca Prawny
Wtorek
godz. 09.00 - 13.00
Radca Prawny
Środa
godz. 14.30 - 18.30
Adwokat i Radca Prawny
zamiennie co drugą środę

TELEFON

Termin wizyty ustalany jest wg
kolejności zgłoszeń:
- telefonicznie pod numerem telefonu
91 321 99 41
- elektronicznie pod adresem
wzp@um.swinoujscie.pl
za
pośrednictwem
strony
internetowej
przeznaczonej
do
zapisów:
https://np.ms.gov.pl/zachodniopomor
skie/m.Świnoujście

Czwartek
godz. 14.30 - 18.30
Adwokat
Piątek
godz. 09.00 - 13.00
Adwokat
FUNDACJA
TOGATUS PRO
BONO

Punkt Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej i
Mediacji
ul. Sosnowa 18,
budynek Miejskiego
Domu Kultury na
Warszowie,
pokój nr 4 - I piętro

Poniedziałek
godz. 13.00 – 17.00
Radca Prawny
Wtorek
godz. 10.00 – 14.00
Radca Prawny/Mediator
Środa
godz. 10.00 – 14.00
Radca prawny
Czwartek
godz. 10.00 – 14.00
Radca Prawny

Termin wizyty ustalany jest wg
kolejności zgłoszeń:
- telefonicznie pod numerem telefonu
91 321 99 41
- elektronicznie pod adresem
wzp@um.swinoujscie.pl
za
pośrednictwem
strony
internetowej
przeznaczonej
do
zapisów:
https://np.ms.gov.pl/zachodniopomor
skie/m.Świnoujście

Piątek
godz. 10.00 – 14.00
Radca Prawny

Wykaz miejsc świadczenia pomocy, w tym poradnictwa rodzinnego, psychologicznego,
pedagogicznego z zakresu pomocy społecznej i uzależnień wraz z danymi adresowymi
i numerami telefonów znajduje się na stronie:
www.swinoujscie.pl
w zakładce

