Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie na terenie powiatu zawierciańskiego w 2021 roku
Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą
dyżurów stacjonarnych. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem
telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady telefonicznej, (rejestracja
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek:
7.00 – 14.00) lub wysłanie zgłoszenia na adres email: sod@zawiercie.powiat.pl. (Osoba
udzielająca porady dzwoni do osoby uprawnionej).
Istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 32 45 07 122, na adres
email: sod@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu,
Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie (z podaniem nr telefonu).
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 875)
określiła jako osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego również osobę fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc
udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu
ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis przedstawia przed jej udzieleniem:
1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie, oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 708).

Nieodpłatna Pomoc Prawna
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, lub
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
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. W zakres poradnictwa obywatelskiego
może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
Nieodpłatna Mediacja
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w
sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej
przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być
rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w
szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub
radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy
w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę,
lista dostępna pod adresem: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14540155 .
Informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem:
https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342 .

