
INFORMACJA 
NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM                        

W 2021 ROKU 
PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM  ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ                                   

(j.t. Dz. U. 2019 r. poz.294. z późn. zm.) 
 
 

 

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowego poradnictwa obywatelskiego.  W jego ramach uruchomiono                           
jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  prowadzenie którego powierzono organizacji pozarządowej 
wyłonionej w otwartym konkursie ofert.  Punkt ten funkcjonuje w 3 lokalizacjach  wyszczególnionych poniżej. 
 
 ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
1. 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. 

2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

 

DLA KOGO NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE? 

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

3. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu staszowskiego , 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), 
istnieje możliwość nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym 
umówieniu wizyty albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć doradcy 
obywatelskiemu  wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, które będą pomocne  przy ocenie problemu  i mogą 
pomóc w jego rozwiązaniu. 
 

JAK UZYSKAĆ PORADĘ? 

✓ Zgłoś się bezpośrednio w wybranym punkcie  lub ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu:                                  
15-866-50-63 (telefon czynny jest w godzinach 700 - 1500) , ew. umów wizytę samodzielnie za pośrednictwem 
strony internetowej https://np.ms.gov.pl  ; 

✓ W punkcie wypełnij oświadczenie o którym wyżej mowa (patrz punkt 2); 
✓ Uzyskaj poradę; 
✓ Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady. 
✓ Więcej informacji na stronie:   www.bip.staszowski.eu   w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna 

 
➢ Uwaga: 

W okresie epidemii -   wykonywanie zadań przez punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  -  może odbywać się wyłącznie za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (zdalnie) oraz poza lokalem punktu. W razie zaistnienia takich sytuacji  -  wydawane będą odrębne komunikaty.    

 

DANE DOTYCZACE   PUNKTU NIEODPŁATNEGO PPORADNICTWA OBYWATELSKIEGO                                                                     
(umiejscowionego w 3 lokalizacjach)  NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO: 

 
Ozn. Lokalizacja /adres/ 

 
Dni i godziny  działania punktu  

 
Podmiot Prowadzący Punkt/ 

Porada udzielana przez 
Zarządca/administrator lokalu 

P
u

n
kt

 N
r 

 2
 ul. Zrębińska 45/3 , 28-230 Połaniec 

poniedziałek – godz. 8 00 – 1200 
 środa – godz. 8 00 – 1200 
piątek – godz. 8 00 – 1200 

STOWARZYSZENIE  SURSUM CORDA                                                                                                                                                        
z siedzibą w Nowym Sączu                                        

adres stowarzyszenia:                                                                                  
ul. Lwowska 11,  33-300 Nowy Sącz   

porada  udzielana  jest przez doradcę 
obywatelskiego 

Urząd  Miasta i Gminy w Połańcu 

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice wtorek – godz. 8 00 – 1200 Urząd Gminy w Łubnicach 

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica czwartek – godz. 8 00 – 1200 Urząd Miasta i Gminy w Oleśnicy 

 

https://np.ms.gov.pl/
http://www.bip.staszowski.eu/

