
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I MEDIACJA

POWIAT
JAROCIŃSKI

DYŻURY: ZAPISY:
Na poradę prawną lub mediacyjną obowiązują zapisy. Wizytę można umówić: 
- przez internet na stronie www: https://www.powiat-jarocinski.pl/Rezerwacja_wizyt.html
- telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- e-mailem:  rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18

 Jarocin - Starostwo Powiatowe w Jarocinie
    
          - Poniedziałek         10.00 - 14.00

- Wtorek              8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30
- Środa              8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30
- Czwartek             8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30 
- Piątek              8.00 - 12.00,  12.00 - 16.00

 Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 Kotlin - Dom Kultury w Kotlinie
         
        
          

ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

- Wtorek           13.00 - 17.00
- Piątek                   12.00 - 16.00

ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

- Poniedziałek          8.30 - 12.30
- Środa            10.00 - 14.00

ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)

- Poniedziałek         9.00 -13.00
- Czwartek          10.00 -14.00

 Jaraczewo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       

 Żerków - Biblioteka Publiczna MiG Żerków         
          

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby �zycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 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 lub 
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, 
   z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
- nieodpłatną mediację, lub 
- 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 �nansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

na terenie powiatu jarocińskiego 
zgodnie z  USTAWĄ z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2019.294 )

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej w tym osobie �zycznej prowadzącej jednoosobową 
działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób 

w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 
które nie mogą stawić  się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym 

trudności w komunikowaniu się 

(o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem 
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 

tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, 
   w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- 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.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

więcej informacji: www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna, 
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin, tel 627407922, pok. 18 


