KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis
usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej),
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 sądowo-administracyjnym;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego;
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 sądowo-administracyjnym;
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
sądowo-administracyjnym
oraz
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
6) pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym
innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kto może
skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 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.

Forma
zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem
795 180 292. Istnieje również możliwość kontaktu przez
e-mail poradyprawne@ryki.powiat.pl i osobiście w Starostwie
Powiatowym w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki.
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Inne
informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon,
Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania
albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający
komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych
Punkty

Lokalizacja

Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej (w tym
nieodpłatna mediacja)
prowadzony przez
adwokatów i radców
prawnych ORA i OIRP

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki
(pok. 4 - parter budynku)

Dni i godziny dyżurów

poniedziałek - piątek
w godz. od 1200 do 1600

Nr 1
Gmina Kłoczew:
budynek Urzędu Gminy Kłoczew
ul. Długa 67A
08-550 Kłoczew
(sala Urzędu Stanu Cywilnego)

Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej (w tym nieodpłatna
mediacja)
Prowadzony przez Fundację
rozwoju świadomości
obywatelskiej
Experto Pro Bono
Nr 2

Gmina Ułęż
budynek Urzędu Gminy Ułęż
Ułęż 168
08-504 Ułęż
(sala konferencyjna)
Miasto Dęblin:
budynek Urzędu Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
(sala nr 1)

poniedziałek
w godz. od 1400 do 1800

wtorek
w godz. od 1200 do 1600

środa
w godz. od 1400 do 1800

Gmina Nowodwór:
budynek Urzędu Gminy Nowodwór
Nowodwór 71A
08-503 Nowodwór
(sala konferencyjna)

czwartek
w godz. od 1400 do 1800

Gmina Stężyca:
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w
Stężycy
ul. Królewska 4
08-540 Stężyca

piątek
w godz. od 1400 do 1800
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