POWIAT MIŃSKI

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
NIE JESTEŚ W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW
ODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
I OBYWATELSKICH? ZADZWOŃ!

25/756-40-77

REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY STAROSTWA
(8.00 - 16.00, W ŚRODY DO 17.00, W PIĄTKI DO 15.00 )
REJESTRACJA MAIL: npp@powiatminski.pl
(mail NIE SŁUŻY DO UDZIELANIA PORAD, wyłącznie do rejestracji)

REJESTRACJA INTERNETOWA:

NP.MS.GOV.PL

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,
4) nieodpłatną mediację
5) 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
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje 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. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują 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.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
przed udzieleniem porady składa do Starostwa oświadczenia
i informacje wymagane od podmiotów, którym udzielana
jest pomoc de minimis.

MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Przemysłowa 4
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)
NPO poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-12.00
NPP poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 12.00-16.00
piątek w godz. 8.00-12.00
SULEJÓWEK, ul. Armii Krajowej 21
(budynek Przychodni Miejskiej nr 2)
NPP wtorek w godz. 8.00-12.00, środa w godz. 13.00-17.00
NPO czwartek w godz. 13.00-17.00 i piątek w godz. 8.00-12.00
CEGŁÓW, ul. Pl. Anny Jagiellonki 18a
(budynek vis-a-vis Urzędu Gminy)
NPP poniedziałek w godz. 14.00-18.00 i środa w godz. 8.00-12.00
DĘBE WIELKIE, ul. Szkolna 17 (budynek Przychodni Zdrowia)
NPP poniedziałek w godz. 8.00-12.00
DOBRE, ul. Kościuszki 1 (budynek Urzędu Gminy)
NPP środa w godz. 14.00-18.00 i czwartek w godz. 10.00-14.00
HALINÓW, ul. A. Mickiewicza 23
(budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
NPO wtorek i środa w godz. 16.00 - 20.00
NPP czwartek w godz. 16.00-20.00
JAKUBÓW, ul. Mińska 15
(budynek Urzędu Gminy, wejście z boku)
NPP poniedziałek w godz. 13.00-17.00

ADRESY

KAŁUSZYN, ul. Pocztowa 1
(budynek Urzędu Miejskiego, wejście z boku)
NPP wtorek i piątek w godz. 11.00-15.00

PUNKTÓW
NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ

LATOWICZ, ul. Rynek 6 (budynek Urzędu Gminy)
NPO czwartek w godz. 8.00-12.00

I NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO

MROZY, ul. A. Mickiewicza 22 (budynek kina MIKROKLIMAT)
NPP wtorek w godz. 12.00-16.00
czwartek w godz. 11.00-15.00
piątek w godz. 8.00-12.00

(NPP)

(NPO)

SIENNICA, ul. Kołbielska 1 (budynek Urzędu Gminy)
NPO piątek w godz. 8.00-12.00
STANISŁAWÓW, ul. Rynek 32 (budynek Urzędu Gminy)
NPO poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00
NPP piątek w godz. 9.00-13.00
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REJESTRACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może
stawić się w punkcie osobiście, oraz osoba doświadczająca trudności
w komunikowaniu się, o której 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 zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W uzasadnionych przypadkach, porada może być udzielona poza
punktem, np. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie staroście oświadczenia,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to
uzasadniających (oraz dostępnych tej osobie środków
porozumiewania się na odległość).

Zgłoszenie można złożyć w wersji papierowej na adres: Starostwo
Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk
Mazowiecki lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim dostępnej na stronie
www.powiatminski.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia Starosta przesyła drogą elektroniczną
oświadczenie i dane kontaktowe osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, która
porozumiewa się z osobą niepełnosprawną w umówionym terminie.

