
Zarządzenie nr 3/2022 

Starosty Drawskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Drawskim w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

 

 

Na podstawie: 

- art. 28a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwaną 

dalej ustawą,   

- § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U.  

z  2018 r., poz. 2492 ze zmianami), zwanym dalej rozporządzeniem, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuję wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwanych dalej nieodpłatną pomocą i wskazuję, 

że udzielanie nieodpłatnej pomocy na terenie Powiatu Drawskiego,  będzie się odbywać 

hybrydowo, tj.:  

1) osobiście, stacjonarnie  w punktach: Punkt w Drawsku Pomorskim i Punkt  

w Czaplinku 

lub   

2) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem 

punktu (poza lokalem dotyczy tylko osób niepełnosprawnych). 

2. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy, w każdej wskazanej formie,  należy się 

zarejestrować:  

- telefonicznie pod nr 94 36 30 778 (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa   

   Powiatowego w Drawsku Pomorskim), 

- elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości na adres email: 

 m.katuszonek@powiatdrawski.pl,  

- poprzez stronę:  np.ms.gov.pl. 

§ 2 

Wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy dokonuję na czas od 24 stycznia 2022 r.,  

do odwołania. 

§ 3 

 

1. Jeżeli udzielanie nieodpłatnej pomocy będzie się odbywać osobiście w punkcie  

lub poza lokalem (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych)  osoba uprawniona,  

przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składa pisemne oświadczenie, że nie jest  

w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (obowiązek wynika z art. 4 ust. 2 

ustawy). 

2. Jeżeli udzielanie pomocy będzie się odbywać za pośrednictwem środków 

porozumiewania się  na odległość, zapisów  ust. 1 nie stosuje się (tzn. osoba 

uprawniona nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – art. 28a ustawy). 
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§ 4 

Dokonując wyboru sposobu udzielania pomocy,  mam na względzie bieżącą sytuację 

epidemiczną występującą w kraju i Powiecie Drawskim, jak również  bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu oraz zapewnienie im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

§ 5 

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1, w czasie 

stanu epidemii, konieczne jest stosowanie zasad reżimu sanitarnego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zakrywanie ust i nosa za pomocą 

maseczki. 

§ 6 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 7 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

                                                                                                     Starosta Drawski  

                                                                                           Stanisław Cybula  


