KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


poinformowanie
o
obowiązującym
stanie
prawnym
oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,



wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,



przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym
i
pism
w
toczącym
się
postępowaniu
sądowoadministracyjnym,



sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach
postępowań, nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na
osobnej Karcie).

Każdy przypadek udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje
się przez wypełnienie karty pomocy składającej się z części A i B.
Opis usługi

Część A karty pomocy wypełnia osoba świadcząca nieodpłatną pomoc
prawną, przy czym pozycje dotyczące osoby uprawnionej mogą być
wypełniane przy udziale tej osoby.
Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, osobie uprawnionej
przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie
danych zawartych w pkt. 1 tej części karty.
Część B karty pomocy obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej
pomocy prawnej wypełnia osobiście osoba uprawniona i umieszcza ją
w urnie.
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej nie ma dostępu
do zawartości urny.
Część B karty pomocy może być również przekazywana drogą
elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu:
na adres e-mail: kontrola@powiat.jaroslaw.pl
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
lub telefonicznie pod numerem: (016) 624 62 62
Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej
jest dobrowolne.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz
przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod
warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych
osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu:
(016) 624 62 62
w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00

Inne informacje

Z uwagi na sytuację epidemiczną na terenie Powiatu Jarosławskiego
w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz konieczność zapewnienia
mieszkańcom bezpiecznego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 03.01.2022 roku na terenie
Powiatu Jarosławskiego ustalono hybrydowy sposób udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, tj. osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet,
poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym
miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub
z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod
podanym numerem do zapisów.
Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą
dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail:
kontrola@powiat.jaroslaw.pl

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
W POWIECIE JAROSŁAWSKIM
Jednostka
prowadząca

Adres

Dni i godziny
dyżurów

Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki
w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20

poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek,
piątek
w godz. 800 - 1200

Adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek,
piątek
w godz. 800 - 1200

Podkarpacka
Fundacja Pomocy
i Rozwoju Szówsko
ul. Czartoryskich 29
37-500 Jarosław

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek,
piątek:
w godz. 1200 - 1600

Radcy prawni

Telefon
do
zapisów
(016)
624 62 62

