
WYKAZ PUNKTOW NIEODPtATNEJ POMOCY PRAWNEJ, 
W POWIECIE PISKIM W 2019 R. 

W 2019 roku na terenie Powiatu Piskiego b^d^ funkcjonowaty 2 punkty 
nieodptatnej ponnocy prawnej: 

Lp. Miasto Lokal, 
nr telefonu 

Dni i godziny udzielania 
nieodptatnej pomocy 
prawnej 

Podmiot udzieiajqcy 
nieodptatnej pomocy 
prawnej 

1. Pisz Starostwo 
Powiatowe 
przy 
ul. Warszawskiej 1 

tel. 87 425 47 16 (punkt) 

lub 87 425 47 00 (centrala 

urz^du) 

poniedziatek - od 11°° do 
1500 

wtorek - od 11°° do 15°° 
sroda - od 10°° do 14°° 
czwartek - od 10°° do 14°° 
piqtek - od 10°° do 14°° 

Adwokaci 

i radcowie prawni 

- nieodptatna pomoc 
prawna 

2. Orzysz Urzqd Miejski przy 
ul. Rynek 3 
pok. nr 101 

tel. 87 307 09 67 (punkt) 

lub 87 307 09 30 (centrala 

urzQdu), 

poniedziatek - od 11°° do 
15°° 
wtorek - od 11°° do 15°° 
sroda - od 10°° do 14°° 
czwartek - od 10°° do 14°° 
piqtek - od 10°° do 14°° 

Adwokaci 

i radcowie prawni 

- nieodptatna pomoc 
prawna 



NIEODPtATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU 

W Powiecie Piskim w 2019 r. funkcjonuj^ 2 punkty nieodptatnej pomocy prawnej. 
Powiatowe lokale znajdujq siQ w Piszu i Orzyszu: 

1) Starostwo Powiatowe w Piszu 

ul. Warszawska 1,12 - 200 Pisz, tel. 87 425 47 16 (punkt) lub 87 425 47 00 (centrala 

urz^du) 

- w punkcie udzielana b^dzie nieodptatna pomoc prawna przez radcow prawnych i 

adwokatow w dniacti: 

> poniedziatek, wtorek w godzinacti od 11°° do 15°°, 
> sroda, czwartek i piqtek w godzinacti od 10°° do 14°°. 

2) Urzqd Miejski w Orzyszu 

ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, tel. 87 307 09 67 (punkt) lub 87 307 09 30 (centrala 

urz^du), 

- w punkcie udzielana b^dzie nieodptatna pomoc prawna przez radcow prawnycti i 

adwokatow w dniacti: 

> poniedziatek, wtorek w godzinach od 11°° do 15°°, 
> sroda, czwartek i piqtek w godzinach od 10°° do 14°°. 

Na wizytQ w punkcie nieodptatnej pomocy prawnej nalezy umawiac si^ pod wskazanymi wyzej 
numerami telefonow. 

Nieodptatna pomoc prawna udzielana jest przez radcow prawnycti i adwokatow w wyznaczonycti 
punktacti w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie. 

Zgodnie z ustawq z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodptatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodptatna pomoc prawna i nieodptatne poradnictwo obywatelskie 
od 1 stycznia 2019 r. przystuguje kazdej osobie, ktora nie jest w stanie poniesc kosztow odptatnej 
pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodptatnej pomocy prawnej, sktada 
pisemne oswiadczenie, ze nie jest w stanie poniesc kosztow pomocy prawnej. 

Pomoc prawna polegata bedzie na: 

> poinformowaniu osoby fizycznej o obowiqzujqcym stanie prawnym oraz przystuguj^cycti jej 
uprawnieniach lub spoczywajqcycti na niej obowiqzkach, w tym w zwi^zku z toczqcym si? 
postQpowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sqdowym lub 
sqdowoadministracyjnym. 

> wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania dotyczqcego jej problemu prawnego, 
> sporzqdzaniu projektu pisma z wytqczeniem pism procesowycti w toczqcym si? post^powaniu 

przygotowawczym lub sqdowym i pism w toczqcym s\q postQpowaniu 
sqdowoadministracyjnym. 



> sporzqdzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztow sqdowycli lub ustanowienie 
petnomocnika z urzQdu w postQpowaniu sqdowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post^powaniu 
sqdowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post^powania i ryzyku finansowym 
zwiqzanym ze skierowaniem spraw na drog? s^dowq. 

Nieodptatna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwiqzanych z prowadzeniem dziatalnosci 
gospodarczej, z wyj^tkiem przygotowywania do jej rozpocz^cia. 

Opinia o udzielonej pomocy 

> osoby uprawnione do uzyskania nieodptatnej pomocy prawnej majq mozliwosc wyrazania 
anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypetnienie ankiety dostQpnej u osoby 
udzielajqcej pomocy. Ankiety, po jej wypetnieniu nalezy umiescic w specjalnie przygotowanej 
na ten eel urnie dost^pnej w punkcie. Wypetnienie ankiety ma na celu zebranie informacji 
mogqcych miec wptyw na sposob wykorzystania ustugi przez adwokatow i radcow prawnych. 

Wiecej informacji dotyczacych udzielania nieodptatnej pomocy prawnej znajduje si? na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 

Zapraszam mieszkahcow Powiatu Piskiego do korzystania z bezptatnej pomocy prawnej w punktach 
w Piszu i Orzyszu. 

Starosta Powiatu 

, , , j ^ ^ v Andrzej Nowicki 


