NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w powiecie iławskim będą działały 3 punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane w 5 miejscach. W zależności od
bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb prowadzona będzie nieodpłatna mediacja.

HARMONOGRAM
UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W POWIECIE IŁAWSKIM W 2022 ROKU W PUNKTACH
Udzielający pomocy
prawnej

RADCOWIE PRAWNI
Nieodpłatna
pomoc prawna

Adres

Dni i godziny dyżurów

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Poniedziałek 12.00 -16.00
(mediacja)
Wtorek
8.00 - 12.00
Środa
8.00 - 12.00
Piątek
12.00 -16.00

Urząd Miejski w Zalewie
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

ADWOKACI
Nieodpłatna
pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. gen wł. Andresa 2a, 14-200 Iława

Czwartek

9.00 - 13.00

Wtorek
Środa
Czwartek

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
8.00 - 12.00
(mediacja)
8.00 - 12.00

Piątek

Urząd Miejski w Zalewie
Poniedziałek 12.00 - 16.00
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu Poniedziałek 13.00 - 17.00
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
(mediacja)
ORGANIZACJA
Wtorek
9.00 - 13.00
POZARZĄDOWA
Internat Zespołu Szkół w Lubawie,
Środa
9.00
- 13.00
Nieodpłatna pomoc
ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa
Czwartek
9.00 - 13.00
prawna
Urząd Miejski w Kisielicach
Piątek
9.00 - 13.00
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA
Nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie

Telefon, e-mail

Rejestracja
codziennie w godz.
7.15 -15.15
tel.:
(089) 649 08 48
e-mail:
poradnia.prawna@powiatilawski.pl

Środa 9.00 – 13.00 (mediacja)
Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu
Czwartek 9.00 – 13.00
ul. Wiejska 1, 14-240 Susz
(mediacja)
Internat Zespołu Szkół w Lubawie
Poniedziałek 13.00 - 17.00
ul. Kupnera 12, 14-260 Lubawa
Piątek
13.00 - 17.00
Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice

Wtorek

13.00 - 17.00

W puncie zlokalizowanym w Lubawie, Suszu i Kisielicach nieodpłatną pomoc prawną organizuje Zaborskie Towarzystwo Naukowe, zaś nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie organizuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA. Nieodpłatną mediację w wyznaczonych punktach prowadzić będzie
mediator. W ww. punktach pomocy udzielają radcowie prawni i adwokaci.
Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
•
Rejestracja telefoniczna Codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.15 – 15.15 pod numerem (089) 649 08 48
•
Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz
miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)
•
Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.
• Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w
komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak
również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie w przypadku zapewnienia możliwości skorzystania z pomocy
tłumacza języka migowego. Wyżej wskazane osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość powinny złożyć Staroście przed uzyskaniem porady w formie papierowej na adres: Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Wł. Andersa 2a,
14-200 Iława lub elektronicznej na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie
BIP – zakładka porady telefoniczne). Wraz ze złożonym oświadczeniem, należy wskazać okoliczności to uzasadniające oraz dostępne osobie
uprawnionej środki porozumiewania się na odległość.
Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Powiatu Iławskiego z 13.09.2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu iławskiego w 2022 r. oraz Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Powiatu Iławskiego z 12.01.2022 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Powiatu Iławskiego z 13 września 2021 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu iławskiego w 2022 r.

