ZASADY UDZIELANIA
DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ
Dla kogo?
Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska przysługuje każdej osobie fizycznej, 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.
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 oraz oświadczenie dotyczące pomocy de minimis. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.
Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska udzielana jest poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także
poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osobom tym
może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również
przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w
urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w
komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy
tłumacza języka migowego. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady zobowiązane
są do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze
wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania
się na odległość w formie papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Wydział Organizacji i Informacji - NPP
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
lub w formie elektronicznej na adres: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu oświadczenia i danych
kontaktowych osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, będzie się z nią kontaktować
w umówionym terminie.
1

ZASADY UDZIELANIA
DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ
Jaką pomoc możesz otrzymać?
Darmowa pomoc prawna i obywatelska polega na:
 udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem
przygotowawczym,
administracyjnym,
sądowym
lub sądowoadministracyjnym;
 wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz wsparciu w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu;
 sporządzeniu projektu pisma w sprawach wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; sporządzeniu planu działania i
pomoc w jego realizacji;
 nieodpłatnej mediacji;
 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o 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.
Osoba udzielająca porady prawnej i obywatelskiej dokumentuje każdy przypadek udzielenia
porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej
sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy
udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej
samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku,
płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych
dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
Informacja o możliwości przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
obywatelskiej
Każda osoba, której udzielona została porada może wyrazić opinię o uzyskanej pomocy w Karcie
pomocy – część B. Wypełnienie przez osobę uprawnioną karty pomocy, w tym podanie numeru
telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się
danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię na temat udzielonej
pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie.
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Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej odbywa się według kolejności
zgłoszeń.
W celu uzyskania darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej należy umówić się na wizytę
pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 w godz. 7.30-15.30 (telefon
czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) albo przez
adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Dodatkowe informacje na temat darmowej pomocy prawnej i obywatelskiej w powiecie
gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub wew. 228.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gryfiński, z siedzibą w: 74-100 Gryfino,
ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 4153182, e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
2. W Starostwie Powiatowym w Gryfinie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub tel. 91 4045000 wew. 215.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294
z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia;
2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
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