
ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  
I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  

 

1. Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uprawniona 
jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie. 
 

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. 
Wizytę w punktach można zgłosić w następujący sposób: 

 telefonicznie pod nr tel. 881 008 140, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 

 e-mailem na adres:  rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl 

 przez internet na stronie:  https://powiatgostynski.npp-24.pl/ 
 

3. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 
 

4. Nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela  się osobie  uprawnionej 
osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 6. 

 

5. 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, również przez 
zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia 
ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu,            
w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.  

 

6. Osoby, o których mowa w pkt  5, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Gostyńskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, 
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych 
dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Gostyńskiego drogą 
elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym 
terminie. 

 

7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach, 

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

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

 nieodpłatną mediację, 

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 

8. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia  w zakresie 
przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz                 
o spoczywających na nim obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.  
W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje.  
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 

również nieodpłatną mediację. 

9. Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny o udzielonej nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 
W tym celu należy osobiście wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić 
ją w zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej urnie, znajdującej się w punkcie. 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz 
edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r.              
w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2492). 
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