CZĘŚĆ II : LISTA wg. art. 8a ust.1 pkt 2 :
Lp.

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA,
SPECJALIZACJA
(o ile określono)

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

www
e-mail

KRYTERIA
DOSTEPU

powiat@losice.pl

Z porad może
skorzystać każda
osoba, której nie
stać na odpłatną
pomoc prawną
i która złoży
stosowne
oświadczenie.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
1.

Punkt
Nieodpłatnego
Poradnictwa
Obywatelskiego
powadzony przez
Łosickie
Stowarzyszenie
Rozwoju EQUUS,
nr KRS
0000218409

Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje :
1. 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.

Starostwo Powiatowe
w Łosicach,
ul. Narutowicza 6,
pok.35 (I piętro)
08 – 200 Łosice
(dostęp dla osób
poruszających się na
wózkach inwalidzkich)

Umówienie terminu
wizyty dokonuje się pod
nr tel.
83 357 19 44
lub 83 357 19 27

zgodnie
z harmonogramem
ustalonym w każdym
miesiącu
- co najmniej 2 dni
w miesiącu
po 4 godz. dziennie

2. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje również
nieodpłatną mediację.

Brak specjalizacji
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
1.

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej
prowadzony
przez :
1) radców
prawnych,

Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
1. Poinformowanie osoby
fizycznej 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.
2. Wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego.

2) adwokata

3. 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.
3a. Nieodpłatną mediację.
4. 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

Starostwo Powiatowe
w Łosicach,
ul. Narutowicza 6,
pok.35 (I piętro)
08 – 200 Łosice
(dostęp dla osób
poruszających się na
wózkach inwalidzkich)

Umówienie terminu
wizyty dokonuje się pod
nr tel.
83 357 19 44
lub 83 357 19 27

powiat@losice.pl

1) w miesiącach :
- styczeń,
- marzec,
- maj,
- lipiec,
- wrzesień,
- listopad

Z porad może
skorzystać każda
osoba, której nie
stać na odpłatną
pomoc prawną
i która złoży
stosowne
oświadczenie.

poniedziałek, wtorek,
piątek
8 00 – 12 00
środa, czwartek
13 00 – 17 00
2) w miesiącach :
- luty,
- kwiecień,
- czerwiec,
- sierpień,
- październik,
- grudzień
poniedziałek, wtorek,
piątek
8 00 – 12 00
środa, czwartek
13 00 – 17 00

2

finansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje: spraw związanych z
prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

Brak specjalizacji

2.

Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej
powadzony przez
Łosickie
Stowarzyszenie
Rozwoju EQUUS,
nr KRS
0000218409

j.w.

Brak specjalizacji

Starostwo Powiatowe
w Łosicach,
ul. Narutowicza 6,
pok.35 (I piętro)
08 – 200 Łosice
(dostęp dla osób
poruszających się na
wózkach inwalidzkich)

Umówienie terminu
wizyty dokonuje się pod
nr tel.
83 357 19 44
lub 83 357 19 27

Poniedziałek, wtorek,
piątek
13 00 – 17 00

środa, czwartek
8 00 – 12 00

powiat@losice.pl

Z porad może
skorzystać każda
osoba, której nie
stać na odpłatną
pomoc prawną
i która złoży
stosowne
oświadczenie.
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