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Kto doradza?

Nieodpłatnej pomocy prawnej 
w punktach w Krzemieniewie i Ry-
dzynie udzielają adwokaci i radco-
wie prawni wyznaczeni przez Okrę-
gową Radę Adwokacką i Okręgową 
Izbę Radców Prawnych, natomiast 
w Lipnie dyżurują prawnicy wska-
zani przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywności Zawodowej i Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych Ziemi 
Leszczyńskiej Pro-Activ Rydzyna. 
Organizacja ta wygrała konkurs, jaki 
co roku ogłasza powiat leszczyński 
w ramach zadania zleconego przez 
administrację rządową. 

Kto jest uprawniony?

Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej powstały z myślą przede 
wszystkim o osobach, którym sytu-
acja materialna uniemożliwia opła-
cenie porady prawnika na etapie 
przedsądowym, czy zastępstwa pro-
cesowego.

Zgodnie z  ustawą z  nieod-
płatnej pomocy prawnej korzy-
stać mogą: 
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fi zyczne, którym w okre-

sie roku poprzedzającego zo-
stało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na pod-
stawie ustawy o pomocy spo-
łecznej,

- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną 

Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- osoby zagrożone lub poszko-

dowane katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią 
techniczną

- kobiety w ciąży.

Z czym przychodzą?

– W powiecie leszczyńskim jest 
spore zapotrzebowanie na bez-
płatne poradnictwo prawne – po-
twierdza Elżbieta Gazda-Zielony, 
prawnik ze Stowarzyszenia Pro-
-Activ. – Wiele osób zgłaszających 
się po poradę posiada tylko zniko-
mą wiedzę prawną. Często nie wie-
dzą, że mogą wnioskować o zwol-
nienia od kosztów sądowych oraz 
uzyskać adwokata z urzędu, za pra-
cę którego zapłaci Skarb Państwa. 
Udzielający porad w naszym punk-
tach nieodpłatnej pomocy prawnej 

fachowcy posiadają znaczne do-
świadczenie w pracy z osobami w 
sytuacjach kryzysowych, ubogimi, 
czy niepełnosprawnymi. Tematy-
ka problemów, z którymi zgłaszają 
się petenci jest bardzo różnorodna. 
Dotyczy prawa rodzinnego, karne-
go, cywilnego, spadkowego, admi-
nistracyjnego, prawa pracy. Pyta-
nia dotyczą też pomocy społecznej, 
spraw mieszkaniowych, procedury 
rozpoczęcia działalności gospodar-
czej i wielu innych spraw. W ra-
mach działalności punktów peten-
ci kierowani są do odpowiednich 
do załatwienia sprawy placówek, 
organizacji i instytucji. Pomaga-
my w  sporządzeniu w ich imieniu 
pism, wniosków, podań oraz infor-
mujemy o możliwych do uzyskania 
ulgach i uprawnieniach.

Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej prowadzą ponadto porad-
nictwo obywatelskie, pozwalające 
lepiej wykorzystać procedury sa-
morządowe, jak wnioskowanie o re-
alizację inicjatywy lokalnej, czy też 
przedstawienie niektórych proble-
mów radnym, którzy mogą je formal-
nie zgłosić w formie interpelacji do 
władz samorządowych czy też wnio-
sku do władz państwowych. 

Dlaczego warto?

Powiedzenie, że „nieznajomość 
prawa szkodzi” nadal znajduje wśród 
części mieszkańców powiatu lesz-
czyńskiego praktyczne odzwiercie-
dlenie. Niewiedza potrafi bardzo 
skomplikować życie.

– Zdarza się, że przedawnione 
sprawy własnościowe pozbawia-
ją prawa do mieszkania, a uchy-
bienie terminowi dokonania okre-
ślonej czynności można pozbawić 
osobę np. statusu niepełnospraw-
nego– przestrzega Elżbieta Gaz-
da-Zielony. – Zaniechania tzw. 
spraw papierkowych, często nawet 
mało istotnych, może doprowadzić 
do prawdziwych ludzkich dramatów. 
Na przykład niewielka kara grzywny 
nie rozłożona na raty powoduje, że 
jedyny żywiciel wielodzietnej rodzi-
ny może zostać pozbawiony wolno-
ści. W przypadku spraw rodzinnych, 
szczególnie dotyczących przemocy, 
często obserwujemy niechęć do ich 
ujawniania, co w przyszłości może 
rodzić znacznie większe niebezpie-
czeństwo. 
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Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz
sala nr 18 (pierwsze piętro budynku)
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Urząd Miejski w Rawiczu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
salka nr 101 na pierwszym piętrze

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Ul. Rynek 1
(w hallu Ratusza)

Organizacja Mobilnych Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich 
na terenie powiatu leszczyńskiego 
oraz rawickiego

Drugi rok swej działalności rozpoczęły punkty nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ma-
jące swoje siedziby w Krzemieniewie, Lipnie i Rydzy-
nie. Mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy po-
wiatu leszczyńskiego spełniający ustawowe kryteria.

Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej 

na terenie powiatu 
leszczyńskiego

Krzemieniewo - Urząd 
Gminy ul. Dworcowa 34, 

pok. nr 5
czynny: 
poniedziałek godz. 8:00 – 
12:00
środa godz. 8:00 – 12:00
piątek godz. 12:00 – 16:00

Rydzyna - Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Plac Zamkowy 2

czynny:
wtorek godz. 12:00 – 16:00
czwartek godz. 8:00 – 12:00

Lipno – Urząd Gminy 
w Lipnie, budynek 

Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, 

ul. Powstańców 
Wielkopolskich 7

czynny:
poniedziałek godz. 12:00 – 
16:00
wtorek godz. 8:00 – 12:00
środa godz. 14:00 – 18:00
czwartek godz. 12:00 – 16:00
piątek godz. 8:00 – 12:00Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipnie czynny jest przez cztery godziny aż pięć 

razy w tygodniu. Fot. J.Kuik




