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Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Białostockiego
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
na terenie Powiatu Białostockiego

Kto może skorzystać?
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.

Co obejmuje ?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie 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 sądowoadministracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. 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
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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.

Więcej informacji na http://powiatbialostocki.pl/pl/nieodpatna_pomoc_prawna/nieodplatna-pomoc-

prawna.html
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Lista stron
Wyniki oceny merytorycznej ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.
2018-06-13 14:38:19

Czytaj więcej
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Wyjazd na wypoczynek letni
2018-06-06 15:08:57

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
zapewnienia wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.
2018-05-10 12:55:00

Czytaj więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie
upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki
2017-12-06 10:28:52
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