NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W POWIECIE BIALSKIM

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Tytuł usługi

Opis usługi:
a) poinformowanie osoby fizycznej, 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,
aadministracyjnym,
dministracyjnym,
sądowym
lub
sądowoadministracyjnym;
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a) i b), z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym;
d) 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 finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem
jątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może
skorzystać:

Osoby, które oświadczą na piśmie, iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej
o
pomocy prawnej..

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr:: centralny nr w powiecie
(83) 351-13-56,
56, ee-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście

Inne informacje: Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
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
ganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu
wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza
języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
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Dane teleadresowe:

Jednostka
prowadząca

Adres

Dni i godziny
dyżurów

Telefon, e-mail, www.

Radcowie Prawni

21-500 Biała
Podlaska, ul. Prosta
31

od poniedziałku do
centralny nr w powiecie:
piątku, w godz. 9.00 – (83) 351-13-56, e-mail:
13.00
obywatelskie@powiatbialski.pl,
nr do punktu: (83) 343-49-50

Adwokaci

21-560 Międzyrzec
Podlaski, ul.
Warszawska 30/32

od poniedziałku do
centralny nr w powiecie:
piątku, w godz. 9.00 – (83) 351-13-56, e-mail:
13.00
obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: (83) 315-13-99

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Samorządowych

21-580 Wisznice, ul.
Rynek 35

poniedziałki, środy,
czwartki, piątki od 900
do 1300, wtorki od
1200 do 1600

centralny nr w powiecie:
(83) 351-13-56, e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl
nr do punktu: 518-415-182,
663-762-223
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