Nieodpłatna Pomoc Prawna
i Nieodpłatna Mediacja
w Powiecie Cieszyńskim w 2020 r.

System składa się z:
nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dla kogo pomoc?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku),
po złożeniu stosownych oświadczeń bezpośrednio przed
udzieleniem pomocy.

Jakie oświadczenia należy złożyć?
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu
innych osób w ciągu ostatniego roku.

W jaki sposób można skorzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej w czasie trwania epidemii?
W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu
epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
nieodpłatna pomoc prawna może być udzielana
telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków
porozumiewania się na odległość.

W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa,
nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną
oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej
pomocy prawnej oraz – w przypadku przedsiębiorców
jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą –
oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego
roku (zmiana uregulowana przepisami Tarczy 3.0).

Nieodpłatna
pomoc prawna
jest udzielana
w zakresie:

Zakres nieodpłatnej mediacji:
Nieodpłatna mediacja świadczona w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej
przed mediatorem.
Powyższy zakres świadczony jest w każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Cieszyńskim.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
lub postępowania mediacyjnego,
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja obejmuje również
przeprowadzenie mediacji
Nieodpłatna mediacja może być przeprowadzana w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Cieszynie, w czasie
specjalistycznego dyżuru przypadającego w każdy czwartek miesiąca
w godzinach 15:00-19:00.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy
stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.
Stroną inicjującą może być wyłącznie osoba uprawniona
do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc dla osób ze znaczną niepełnosprawnością
ruchową i trudnościami w komunikowaniu się
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową
oraz doświadczającym trudności w komunikowaniu się pomoc
prawna może być udzielana:
• za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
(w szczególności e-mail, telefon),
• poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia
ułatwiające porozumiewanie się z osobami
doświadczającymi trudności w komunikowaniu się,
• poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość
skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
• poza punktem, w miejscu zamieszkania.

Jak otrzymać pomoc na odległość?
Podstawą do udzielania pomocy prawnej poza punktem bądź za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest pisemne
oświadczenie, iż osoba uprawniona nie jest w stanie ponieść kosztów za
odpłatne usługi prawnicze, które składa się:
• w przypadku udzielania pomocy prawnej poza punktem –
u osoby udzielającej pomocy prawnej bezpośrednio przed uzyskaniem
tej pomocy;
• w przypadku udzielania pomocy prawnej za pomocą środków
porozumiewania się na odległość - osoba uprawniona jest
zobowiązana do dostarczenia oświadczenia do Starostwa Powiatowego
w Cieszynie przed terminem udzielenia pomocy prawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 4777 239

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego pomocy, iż
przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie ma wyłącznie
charakteru prawnego, wówczas osoba uprawniona może otrzymać
ofertę danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa, celem uzyskania
kompleksowej pomocy.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek
specjalizujących się m.in. w poradnictwie rodzinnym,
psychologicznym, pedagogicznym, z zakresu pomocy społecznej,
z zakresu uzależnień, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
dla osób bezrobotnych, pokrzywdzonych przestępstwem.
Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa jest dostępny:
• na stronie internetowej Powiatu w zakładce pomoc prawna
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce pomoc
prawna
• na tablicach ogłoszeń w punktach pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna- gdzie?

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

wtorek 1100 – 1600
środa 800 – 1300

GMINA ISTEBNA
Istebna 550
budynek Zespołu Szkół w Istebnej

poniedziałek 800 – 1300
piątek 1300 – 1800

GMINA GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 29 lokal 22
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

poniedziałek 900 – 1400
piątek 900 – 1400

GMINA BRENNA
ul. Zalesie 3, Górki Małe
budynek Ośrodka Zdrowia

środa 1000 – 1500
piątek 900 – 1400

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78
budynek Urzędu Gminy

poniedziałek 800 – 1200
wtorek 1230 – 1630
środa 1100 – 1500
czwartek 800 – 1200
piątek 800 – 1200

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
GMINA SKOCZÓW
ul. Mickiewicza 9 lokal 3
budynek Miejskiego Centrum Kultury
oraz Biblioteki Publicznej

poniedziałek 800 – 1200
wtorek 800 – 1200
środa 1200 – 1600
czwartek 800 – 1200
piątek 800 –1200

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice

poniedziałek 800 – 1200
wtorek 800 – 1200
środa 1400 – 1800
czwartek 800 – 1200
piątek 1300 – 1700

CIESZYN
ul. Bielska 4
budynek Pawilonu Diagnostyczno –
Zabiegowego wejście A3
Szpitala Śląskiego
GMINA HAŻLACH
Hażlach ul. Główna 57
budynek Urzędu Gminy
Pogwizdów ul. Katowicka 5
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej

poniedziałek 1500 – 1900
wtorek 1500 – 1900
środa 1500 – 1900
czwartek 1500 – 1900 (specjalizacja
nieodpłatna mediacja)

piątek 800 – 1200

poniedziałek 1530 – 1930
wtorek 1530 – 1930
czwartek 1530 – 1930
środa 1400 – 1800
piątek 1400 – 1800

Wcześniejsza rejestracja
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej
rejestracji pod wskazanym przez Starostę
nr tel. (33) 4777 239

Kobietom w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się
poza kolejnością.

Wyraź opinię
Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście opinie
o udzielonej pomocy:
• umieszczając je w urnie znajdującej się w punkcie
pomocy lub
• telefonicznie pod nr telefonu (33) 4777 239 lub
• za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wo@powiat.cieszyn.pl lub
• listownie (Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn)

Dziękujemy
za uwagę
Starostwo Powiatowe
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn
Tel. 33 47 77 239

• www.bip.powiat.cieszyn.pl
• www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomocprawna
• www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

