
§tarosta Llpnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia § sierpnia 2§l5r. a
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskirn oraz

edukacji prawnej {t, j. nz. U. z 2019r. poz. 294} Powiat Lipnowski będzie
realieował od słycznia 2020 roku zadanig zlecong zzakreau administracji

rządawej pol*gając§ na udzięlaniu nieodpłatn9j p0mccy prawnej.

W związltu z ań..1ust^ 3 i 4 ustawy o nieodpłatn*j pomocy prawn§j, nieo&płatnym
poradnictwi* obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t j Dz, U, z 2al9r. poz.294}
btarosta Lipnowski ustalił 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 Punkt
nieodpłatnego poradnictwa obywatel*kiego, w ktorych od 2 stycznia 2020 r, będzie
udzielana nieodpłatnie pomoc dla osob uprawnionych, okreŚlonych wlw ustawą,

Lokdlzacią i harrxqnq{lam p{ą§v punktów

1. punkt z siedzibą w poradni peycho}ogiczno - pedagogicznejn

ul. ,t 1 Listcpada 9, 87_§§§ Lipno obsługiwany będzie pfzęz adwokatow
i radcow wyznaazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową lzbę
Radcow Prawnych w Toruniu.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku {w dni robocze) od godz. 8.00 do
godz. 12.00

Dwa punkty tj, nieodpłatnej pCImocy prawnej prowadzic będzie organizacja
pazarządowa, która została wyłoniona p§przez przeprowadzenie otwartego konkursu

ofert na wykonanie w 2a2a roku zadania publicznego pn. ,,PowieĘęnjś:,arcanizacji

Łozarządowei nrowadzącej działalność poźytku publiczne§o plol&adzenia na terenie

Powiatu Lipnowskie§o w 2 ku punktu nieodpłatnei awneiw Noweiwsi
g$. Wielqi§..p_unt!t] nieodpłątneęo poradn§twa obywatelskieqo w §kępem gm, §kępe
oraz realizacię zada&,,z_ZaKresu edukacji prawnpj]] Jako najkorzystniejszą wybrano

oferlę Zaborskiego Tcwarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89Ó32 BrusY-

organizacja będzie prowadziła dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

?,. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- §om
Pomocy §połecznej w §ow*j Wsi, Nowa Wieś 1 87,603 Wielgie

punkt czynny będzi* od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 08:00
do godz. 12:§0;

3. Na siędzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zo§tał wyznaczony- Zespół
§zkół im. W. Łukasińskiego, ul- Wymyślińska 2, 87,630 §kępe

Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz, 15.30 do
godz, 19.30



Nieodpłatna pom§c prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść ko*ztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. OŚwiadczenie składa się osobie udzielającej nieo§płatnej
pomCIcy prawnej.

Nieodpłatna pomoc_prawna bedzie poleqała na:

- poinformowaniu osoby fizycznei, zwanejdalej"osobą uprawniofiQ", o obowiązującym
stanie prawnym oraz przy§ługujących jej uprawnięniach lub spoczyrrających na niej
obowiązkach, w tym w związku z lacząłym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowyrn lub sądowo- administracyjnym lub",

- wskazaniu osobię uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w §prawach, o ktorych mcwa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądawym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub",

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienię od kosztow sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z ureędu w pqstępowaniu sądowynr lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzęcznika patentawego w postępowaniu
sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

Nieodpłatna pomoc prawna ńie obejmuje §praw związanych z prowadzeniem
działalnosci gospodarczei, z wyjątkiem przygotowania dg razpoczęcia tej
działalnosci,";

Nieodpł.atna mediggia lłędzie łplęqała ła;

- poinformowaniu osoby uprawnionej o mozliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, w §zczególności rnediacji arazkarzyściach z tego
wynikających;

- przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzęnie
mediacji;

- przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
sprawie karnej;

- przeprowadzeniu rnediacji;

- udzieleniu pomocy w sporządzęniu do sądu wniosku 0 zatwi§rdzenie ugody
zawańej przed mediatorem.



Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w ktorych sąd lub inny organ wydaĘ
pcstanowienig o skierowaniu §prawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, źe w relaeji stron występuje przemoc,

P rąv im *w.gp ie ąq!p,ę;ęń.. { o rę i estrac i i w pq n ktgch n ieqd płiilnęi
pomocv prawnei w god?inach od godz.§:00_{q..§o{z. 1?l00 §)d

ponie§ąiąłku do pia.lku { w dni robacąe}

§eiegtracii można dokon§§ j

- telefonicznie- §4 288- 66-36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
1ż:00

- e mailowo: kryzys@lipnowski.powiat.pl


