NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO oBYWATELSKIE
W TYM NIEODPŁATNA MEDIACJA

POWIAT BIELSKI

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
ZAPISY

Osoba fizyczna – po złożeniu pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – po złożeniu
pisemnego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w przeciągu ostatniego roku
oraz po złożeniu zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis (pomocy publicznej)

pod numerem telefonu: (33)

813 69 22

Od 11 kwietnia 2022 roku bezpłatne porady w Powiecie Bielskim odbywają się stacjonarnie – w punkach lub poprzez rozmowę
telefoniczną.

Nieopłatna pomoc prawna obejmuje:
informację o stanie prawnym i przysługujących
uprawnieniach lub obowiązkach
wskazanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego
sporządzenie projektu pisma,
z wyłączeniem pism procesowych
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu

Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje:
porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego
podniesienie świadomości o przysługujących
uprawnieniach lub spoczywających
obowiązkach
wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu
wspólne sporządzenie planu działania
i pomoc w jego realizacji
wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu

POMOC PRAWNA JAKO POMOC DE MINIMIS
– pomoc publiczna
Podmiot ubiegający się o pomoc prawną
przed uzyskaniem pomocy, wraz z wnioskiem o
udzielenie pomocy, powinien przedstawić pisemne
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w
przeciągu ostatniego roku oraz powinien złożyć
zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis
Po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów
należy telefonicznie zapiać się na poradę.
Po udzielonej pomocy beneficjentowi zostanie
wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona
pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie o możliwościach polubownych
metod rozwiązywania sporów, w szczególności
mediacji, przygotowanie projektu umowy
o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji, przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji,
udzielenie pomocy w sporządzeniu
do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody
zawartej przed mediatorem

GDZIE?
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA
Starostwo Powiatowe
Budynek Starostwa
Powiatowego
Bielsko-Biała ul. Piastowska 40
Poniedziałek, wtorek, środa
i piątek – od 9:00 do 13:00
Czwartek – od 13:00 do 17:00
Gmina Czechowice-Dziedzice
– budynek przychodni
w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Nad Białką 1B,
Poniedziałek i czwartek
– od 14:00 do 18:00
Wtorek, środa i piątek
– od 9:00 do 13:00
Gmina Bestwina – Urząd Gminy,
ul. Krakowska 111
Poniedziałek – od 9:00 do 13:00
Środa – od 11:30 do 15:30
Gmina Wilamowice – Centrum
Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego, Wilamowice,
ul. Paderewskiego 3
Wtorek i czwartek – od 9:00 do 13:00
Piątek – od 12:00 do 16:00
Gmina Porąbka – Urząd Gminy,
ul. Krakowska 3
Poniedziałek – od 13:30 do 15:30
Środa – od 09:00 do 13:00
Piątek – od 10:00 do 14:00
Gmina Kozy – Pałac Czeczów
w Kozach, ul. Krakowska 5
Poniedziałek – od 13:30 do 15:30
Wtorek – od 13:00 do 17:00
Czwartek – od 11:30 do 15:30

Gmina Szczyrk – Budynek
„Szarotka” w Szczyrku
ul. Beskidzka 48
Poniedziałek – od 14:00 do 18:00
Gmina Buczkowice
Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
Środa – od 11:30 do 15:30
Czwartek – od 9:00 do 13:00
Gmina Wilkowice
Gminny Ośrodek Kultury
„Promyk” w Bystrej
ul. Fałata 2k
Wtorek – od 14:00 do 18:00
Piątek – od 9:00 do 13:00
Gmina Jasienica – budynek
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli,
Jasienica 845
Poniedziałek – od 11:00 do 15:00
Środa – od 8:00 do 12:00
Piątek – od 9:00 do 13:00
Gmina Jaworze – budynek
„Pod Goruszką”,
Jaworze, ul. Szkolna 97
Wtorek – od 16:00 do 20:00
Czwartek – od 9:00 do 13:00
Gmina Czechowice-Dziedzice
– budynek Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych,
ul. Traugutta 11,
Poniedziałek, środa i czwartek
– od 9:00 do 13:00
Wtorek, piątek – od 14:00 do 18:00

Szczegółowe informacje można uzyskać na www.powiat.bielsko.pl
w zakładce „obsługa mieszkańców – nieodpłatna pomoc prawna”
oraz na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

