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NIEODPtATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA

DO KOGO SKIEROWANA JEST POMOC I PORADNICTWO?

Osob uprawnionych, ktore nie 53 w stanie poniesc
kosztow odptatnej pomocy prawnej

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodptatnej pomocy prawnej lub
nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego, sktada pisemne
oswiadczenie, ze nie jest w stanie poniesc kosztow odptatnej pomocy
prawnej. Oswiadczenie sktada sie^ osobie udzielajqcej nieodptatnej
pomocy prawnej lub swiadcza_cej nieodptatne poradnictwo obywatelskie.

3sobom ze znaczna^ niepetnosprawnoscig ruchowa., ktore nie moga^ stawic sie^ w punkcie osobiscie, oraz osobom
doswiadczaj^cym trudnosci w komunikowaniu sic^, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j^zyku
migowym i innych srodkach komunikowania sie^ (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), moze bye udzielana nieodptatna pomoc
prawna lub swiadczone nieodptatne poradnictwo obywatelskie, z wyta_czeniem nieodptatnej mediacji, takze poza
punktem albo za posrednictwem srodkow porozumiewania sie^ na odlegtosc.

Zgtoszeh dokonuje sie. telefonicznie pod numerem telefonu:
(85) 869 66 99

czynnym w godzinach pracy Urz^du.

NIEODPtATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA

^Informacja o stanie prawnym i przystuguj^cych uprawnieniach lub obowi^zkach

fe Wskazanie sposobu rozwi^zania problemu prawnego

•̂  Pomoc w sporzgdzeniu projektu pisma z wyt^czeniem pisma procesowego

v Nieodptatn^ mediae]^

Sporza.dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow sa_dowych lub ustanowienie
petnomocnika urz^du

Nieodptatna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwia_zanych z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej, z wyjgtkiem przygotowania do rozpocz^cia tej dziatalnosci.
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Nieodptatne poradnictwo obywatelskie obejmuje nieodptatna^ mediacJQ, a takze dziatania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj^ce do podniesienia swiadomosci tej osoby o przystuguj^cych
jej uprawnieniach lub spoczywaj^cych na niej obowi^zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwia,zywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporza_dzenie wspolnie z osoba^ uprawniona, planu dziatania i pomoc w jego
realizacji. Nieodptatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczegolnosci porady dla osob zadtuzonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spotecznego.

NIEODPtATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA | NIEODPtATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
udzielane przez adwokatow i radcow prawnych | poniedziatek-pi^tek godz.: 7:30-19:30

BIAtYSTOK | ul. L. Zamenhofa 5C, pok. 4 i 11
BIAtYSTOK j ul. Sw. Rocha 3, pok. 7A (Fundacja ,,Spe Salvi")

BIAtYSTOK | ul. Sw. Rocha 3, pok. 78
(Stowarzyszenie,,Sursum Corda")


