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UWAGA zmiana organizacji pracy Punktów
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz
edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) zawiesza się od 1 do 28 lutego 2022 roku osobiste
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu hajnowskiego w punktach zlokalizowanych w:
1. I Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7,
2. Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4,
3. Urzędzie Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1.
Udzielanie porad prawnych na terenie powiatu hajnowskiego odbywać się będzie za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktów: telefonicznie lub e - mail.
W celu umówienia terminu nieodpłatnej porady prawnej można skorzystać z internetowych zapisów w
systemie uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (link w materiałach) lub telefonicznie pod
nr telefonu: 85-682-48-36 lub 508-576-146.
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Starostwo Powiatowe w Hajnówce przypomina o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej! W Powiecie Hajnowskim funkcjonują dwa punkty:

1/ Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i
radcowie prawni wskazani przez Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Białymstoku, czynne:
I LO im. Marii Skłodowskie – Curie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7, pokój 134
poniedziałek – wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
środa – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,
2/ Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego
prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, czynne:
I LO im. Marii Skłodowskie – Curie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7, pokój 134
wtorek - środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad prawnych udziela adwokat oraz radca
prawny,
piątek - od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski,
2.

w Kleszczelach: Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4:
poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00 – porad udziela adwokat.

3.

w Narewce: Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:
czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 - porad udziela radca prawny.

Pomoc prawna w Polsce
System darmowej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku usługi
dostępne w punktach pomocy zostały uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i
nieodpłatną mediację. Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w
jednym z 1500 punktów w całej Polsce – także na terenie Powiatu Hajnowskiego. Od początku 2019
roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może
skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne
oświadczenie.

Chcę skorzystać z pomocy
Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy należy uprzednio umówić termin – obowiązują zapisy! Termin
ustalany jest telefonicznie pod nr 85-682-48 -36 (podany numer telefonu służy TYLKO do rejestracji na
poradę prawną), osobiście w pokoju nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 – 15.30, lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.
Od czerwca 2020 r. istnieje również możliwość zapisu on-line na poradę w systemie uruchomionym
przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zachęcamy do skorzystania z internetowych zapisów: link do
strony internetowej.

Zobacz materiały edukacyjne
Celem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy
prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi
sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, bezpłatnej pomocy – na terenie Powiatu Hajnowskiego prowadzona

jest edukacja prawna, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Stowarzyszenie
SURSUM CORDA. E-plansze zawierają najważniejsze informacje dot. systemu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz jej funkcjonowania – także w warunkach epidemii. Natomiast ﬁlmiki to kompendium
wiedzy z zakresu najważniejszych prawnych zagadnień.
Katarzyna Miszczuk

Materiały
Plakat promujący nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie Hajnowskim - wersja alternatywna
plakat_hajnowski.pdf 1.55MB System nieodpłatnej pomocy prawnej
1_E-plansza_system_nieodplatnej_pomocy_prawnej_CMYK.pdf 0.64MB Czym jest nieodpłatna pomoc
prawna
2_E-plansza_czym_jest_nieodplatna_pomoc_prawna_CMYK.pdf 3.95MB Czym jest nieodpłatne
porasnictwo obywatelskie
3_E-plansza_czym_jest_nieodplatne_poradnictwo_obywatelskie_CMYK.pdf 4.02MB Czym jest
nieodpłatna mediacja
4_E-plansza_czym_jest_nieodplatna_mediacja_CMYK.pdf 4.20MB Jak przygotować się do porady
stacjonarnej
5_E-plansza_jak_przygotowac_sie_do_porady_stacjonarnej_CMYK.pdf 4.04MB Jak przygotować się do
porady zdalnej
6_E-plansza_jak_przygotowac_sie_do_porady_zdalnej_CMYK.pdf 3.87MB Porady na odległość dla
niepełnosprawnych
7_E-plansza_porady_na_odległosc_dla_niepelnosprawnych_CMYK.pdf 4.03MB Osoby uprawione do
korzystania z pomocy
8_E-plansza_osoby_uprawnione_do_korzystania_z_nieodplatnych_swiadczen_CMYK.pdf 4.13MB
Nieodpłatne świadczenia dla przedsiębiorców
9_E-plansza_nieodpłatne_swiadczenia_dla_przesiebiorcow_CMYK.pdf 3.93MB Mediacja na odległość
10_E-plansza_mediacja_na_odleglosc_CMYK.pdf 4.18MB
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