ZASADY
UDZIELANIA NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I ŚWIADCZENIA NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu
terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 785-050-293 lub drogą mailową:
npp@powiat.zgierz.pl.

OSOBY UPRAWNIONE
DO NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEOPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.
W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie
składa oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

ZAKRES
UDZIELANIA NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I ŚWIADCZENIA NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO
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;

•

sporządzenie 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 (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),

•

nieodpłatną mediację.

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;

•

zmierzające do wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego
realizacji;

•

w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych
oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być
również świadczona nieodpłatna mediacja.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, NIEZATRUDNIAJĄCYCH INNYCH OSÓB
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU POMOCĄ DE MINIMIS
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową
działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) jest pomocą de minimis.
Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze
zm. – dalej ,,ustawa").

UBIEGANIE SIĘ O POMOC (art. 37 ust. 1 ustawy)
Od podmiotu ubiegającego się o pomoc należy zażądać – przed udzieleniem pomocy –
przedstawienia:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(wzór oświadczeń w załączniku);

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis.

WSTRZYMANIE SIĘ Z UDZIELANIEM POMOCY (art. 37 ust. 7 ustawy)
Podmiot udzielający pomocy nie może jej udzielić przed przekazaniem przez podmiot
ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów.
ZWROT POMOCY (art. 25 ust.1 ustawy)
Beneficjenta poucza się o możliwości i warunkach domagania się od niego zwrotu kwoty
stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz z odsetkami.
MONITOROWANIE POMOCY PUBLICZNEJ (art. 31 ust. 1 ustawy)
Beneficjenta poucza się, że pomoc publiczna jest monitorowana. Obejmuje ono gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności
o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej
kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
UPUBLICZNIENIE POMOCY (art. 11a ust.2 ustawy)
1. Beneficjenta pomocy uprzedza się o obowiązku upublicznienia faktu udzielenia pomocy.
W tym celu należy zebrać od niego dane obejmujące numer identyfikacji podatkowej,
nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość
przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej
działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy.
2. Uzyskane dane należy udostępnić na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

