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NIEODPtATNA POMOC PRAWNA ORAZ SWIADCZENIE
NIEODPtATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W

POWIECIE WIELUNSKIM W 2019 R.

Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, ze zgodnie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o nieodptatnej pomocy prawnej, nieodptatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji

prawnej na powiat wieluriski przypadaj^ trzy punkty{dwa nieodptatnej pomocy prawnej oraz
jeden swiadczenia nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego):

NIEODPtATNA POMOC PRAWNA:

Budynek Osrodka Zdrowia w Pa^nowie
Pa^tnow 50a, 98-335 Patnow

poniedziatek - piatek: 9:00 -13:00

Poniedziatki, wtorki, co druga sroda- radca prawny
Czwartek, piatek, co druga sroda -adwokaci

Budynek Miedzyszkolnej Bursy w Wieluniu
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluh

poniedziatek - piatek: 9:00 -13:00

Od poniedziafku do pia^ku przyjrnuje adwokat

Punkt w Wieluniu stosownie do art.11 ustawy powiat wielunski powierzyt organizacji pozarzqdowej - Fundacji Mlodzi Lud;iom,
z siedziba, Borystaw49, Gluchow

NIEODPtATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

Budynek Gminnego Centrum Informacji w tyskorni
tyskornia 55, 98-350 Biafa

poniedziafek - piatek: 15:00 -19:00

Od poniedziatku do pi^tku przyjmuje adwokat

Punkt wtyskorni stosownie do art. 11 ustawy powiat wielunski pouvierzyl organizacji pozarza,dowej -Fundacji Mtodzi Ludziorn,
z siedzib^ Borystaw 49, Gluchow

Telefon kontaktowy do umawiania wizyt to: 43 843 79 44

"Zadanie jest finansowane z budzetu paiistwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wieluriskiemu"



§ EODPtATNA POMOC PRAWNA / SWIADCZENIE NIEODPtATNEGO
iRADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU OBEJMUJE:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowia.zuja.cym stanie prawnym, o przyshjguja.cych jej
uprawnieniach lub o spoczywaja.cych na niej obowia,zkach lub
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ,,osoba uprawniona.", o obowia.zuja,cym stanie prawnym
oraz przysluguja,cych jej uprawnieniach lub spoczywaja.cych na niej obowia,zkach, w tym w zwia.zku z
tocza.cym si? post?powaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym, lub sa,dowo-
administracyjnym lub
sporza.dzenie projektu pisma w sprawach, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 z wyla,czeniem pism procesowych
w tocza.cym si? post?powaniu przygotowawczym lub sa,dowyrn i pism w tocza.cym si? poste.powaniu
s^dowo-administracyjnym lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwia.zania jej problernu prawnego lub
sporza,dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztow s^dowych lub ustanowienie pelnomocnika z
urz?du w poste.powaniu sa.dowym lub ustanowienie adwokata. radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postepowaniu sa,dowo-admintstracyjnyrn oraz poinformowanie o kosztach
poste.powania i ryzyku finansowym zwiazanym ze skierowaniem sprawy na drog? sa.dowa_.

Nieodptatne poradnictwo obywatelskie obejmuje dziafania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzaja.ce do podniesienia swiadornosci tej osoby o przysluguja.cych jej uprawnieniach lub
spoczywaja.cych na niej obowia.zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwia.zaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby sporz^dzenie wspolniez osoba^ uprawniona planudziatania i pomocy wjego realizacji. Nieodplatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczegolnosci porady dla osob zadtuzonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spotecznego.

§
KOMU PRZYStUGUjE SKORZYSTJWIE Z NIEODPtATNEJ POMOCY PRAWNEJ /
NIEODPtATNEGO WMtADNICTWA OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU?

Zgodnie z ustaw^ nieodptatnej pomocy prawnej i nieodptatnym poradnictwie obywateiskim od 1 stycznia 2019 r.
przysluguja kazdej osobie, ktora nie jest w stanie poniesc kosztow nieodptatnej pomocy prawnej/
swiadczenia nieodptatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodptatnej
pomocy prawnej lub nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego, sktada pisemne oswiadczenie, ze nie jest w
stanie poniesc kosztow odptatnej pomocy prawnej.

W ramach bezptetnej pomocy prawnika mozna liczyc na to, ze prawnik podczas spotkania poinformuje nas o
obowia.zuja.cym stanie prawnym oraz przyshiguja.cych uprawnieniach lub spoczywaja,cych na nas obowia.zkach,
takze w zwi^zku ztocza,cym sie.juz poste,powaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub
sa.dowoadministracyjnym. Zgodnie z ustaw^ prawnik powinien tez wskazac sposob rozwia^zania problemu
prawnego oraz moze sporza.dzic projekt pisma, z wyta.czeniem jednak pism procesowych w tocza.cym sî
postepowaniu przygotowawczym lub sa.dowym i pism w tocza.cym si? poste.powaniu przed sa.dem
administracyjnym.

Ponadto osoba korzystaja,ca z pomocy moze bye obje.ta darmowq mediacja.. Mozliwejest takze sporza.dzenie
projektu pisma o zwolnienie od kosztow sa.dowych lub ustanowtenie petnomocnika z urze.du w post?powaniu
sa.dowym iub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w
poste.powaniu sa.dowoadmintstracyjnym. Prawnik poinformuje takze o kosztach poste.powania i ryzyku
finansowym zwia.zanym ze skierowaniem sprawy na drog? sa.dow^

Bezplatna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwi^zanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej
z wyjatkiem przygotowania do rozpocz^cia tej dzialalnosci.

"Zadanie jest finansowane z budzetu panstwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi
Wieluriskiemu"



Zostates poszkodowany w wypadku
samochodowym - Poznaj swoje prawa!

"Ponizej wszystkie kategorie roszczeh, ktore przystuguja,
poszkodowanym z ubezpieczenia OC sprawcy zgodnie z
Kodeksem Cywilnym"

• zwrot kosztow leczenia, dojazdow do ptacowek medycznych,
rehabilitacji, lekarstw itp.,
• zadoscuczynienie za doznang krzywde i cierpienie fizyczne oraz
psychiczne,
• zwrot zarobkow utraconych w wyniku wypadku i pozniejszego
leczenia,
• renta na zwiekszone potrzeby zwigzane z dtugotrwatym
leczeniem, rehabilitacjg czy opiekg, a takze renta uzupetniajgca,
ktora ma stanowic wyrownanie roznicy w dochodach osigganych
przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do
dochodow uzyskiwanych przez niego po wypadku,

• jednorazowe swiadczenie, ktore umozliwi przekwalifikowanie sie
lub zatozenie dziaJalnosci gospodarczej w przypadku inwalidztwa
poszkodowanego,
Smierc poszkodowanego - uprawnienia bliskich.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku smierci
poszkodowanego, sprawca wypadku powinienzwrocic koszty
leczenia i pogrzebu temu, ktoje poniosl Osoby bliskiezmarlemu
mogg takze zgdac renty, odszkodowania oraz zadoscuczynienia za
doznan$ krzywde.

Telefon: 519 686 888
Email: kontakt@fundacjamlodziLudziom.pl
\XAivw.fundacjamlodziludziom.pl

"Zadanie jest finansowane z budzetu pahstwa w ramach
dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wieluriskiemu
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Nie daj si? nabrac na szybk^ pozyczk^!

1. Dokladnie zapoznaj sie z umowq oraz wszystkimi
zatacznikami.
Jezeli przedstawione dokumentysgniezrozumiale, powinienes

zadac dodatkowe pytania lub poprosico kopiedokumentowi
skonsultowac je np. z cztonkami rodziny lub znajomymi.
2. Sprawdz podang w umowie wartosc RRSO.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obrazuje catkowity
koszt pozyczki w ujeciu procentowym w skali rocznej.
3. Zwroc uwage na maksymaln^ wysokosc oprocentowania
kredytow i pozyczek.
Obecniew stosunku rocznym gorna granica wynosi 10proc.
4. Pamietaj, oprocentowanie kredytu to nie jedyny koszt
kredytu. To dlatego pozyczki oferowane jako ,,0%" w
rzeczywistosci nie sg bezptatne. Zwroc uwag^ na wszelkie oplat
dodatkowe. Ograniczenie dotyczgce maksymalnego
oprocentowania nie dotyczy innych kosztow pozyczki.
5. Sprawdz jakiego zabezpieczenia wymaga firma udzielajgca
pozyczki. Wartosc przyjetego zabezpieczenia powinna bye'
adekwatna do wartosci udzielonej pozyczki.
6. Pami^taj, ze masz prawo do odst^pienia od umowy, bez

podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztow, w
terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji jestes
zobowi^zany zwrocic otrzymang kwot§ pozyczki/kredytu,
natomiast kredytodawca ma obowi^zek zwrocic pobrane od ciebr
optaty.



UWAZAJ NA NIEUCZCIWYCH AKWIZYTOROW!!! JAKSIE. UCHRONIC PRZED NACIAGACZAMK

Bezptatna kawa, sprzedawcy przebrani w lekarskie fartuchy,
//ostatnia okazja" - to przyklady manipulacji wykorzystywanych
przez akwizytorow. Nagminna nieuczciwg praktyka, ukrywania
handlowego celu dziaJari jest zapraszanie do udziatu w
poczestunkach, warsztatach kulinarnych, wystepach gwiazd bez
podawania informacji, ze na spotkaniu bedzie prowadzona
sprzedaz np. naczyh do gotowania, poscieli albo sprzetu AGO.

Sprzedaz bezposrednia moze miec miejsce m.in. podczas wizyty
akwizytora w domu konsumenta ale tez na pokazach
w swietlicy osiedlowej, w sanatorium, centrum handlowym,
a nawet podczas wycieczek do miejsc kultu religijnego. Kupujgc poza
stalymi punktami sprzedazy detalicznej zawieramy umowe poza
lokalem przedsiebiorcy. W takiej sytuacji konsumentowi przystuguje
prawodoodstgpieniaod umowy wciggu 14dni (wystarczy wyslac
oswiadczenie pocztaj. Natomiast do obowigzkow przedsiebiorcy
nalezy m.in. poinformowanie o tym prawie konsumenta i wreczenie
mu formularza uJatwiajgcego rezygnacje z transakcji.

Utrudnianie odstgpienia od umowy

Nieuczciwi przedsiebiorcy czesto utrudniajg konsumentom
skorzystanie z prawa do odstgpienia od umowy poprzez zastrzeganie
kar za rezygnacje z zakupu towaru. Tymczasem zgodnie z przepisami,
za odstgpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiebiorcy nie
mozna pobierac zadnych optat. Niezgodne z prawem jest takze
zastrzeganie, ze zwracany towar powinien bye osobiscie dostarczony
do siedziby przedsiebiorcy, poniewaz konsument ma prawo sam
wybrac sposOb zwrotu towaru przedsiebiorcy (np. pocztg, kurierem,
osobiscie).

Przedsiebiorcy powigzani z nieuczciwie dzialajgcymi firmami
telekomunikacyjnymi sprzedajg teraz prgd i gaz. Czesto
w nieuczciwy sposob.

1. Nim podpiszesz umowe, przeczytaj doktadnie wszystkie
dokumenty, ktore podsuwa ci przedstawiciel handlowy.
2. Jesli masz wajpliwosci, czy rzeczywiscie podpisujesz umowe z
dotychczasowym operatorem telekomunikacyjnym, czy
dostarczycielem gazu tub prgdu, zadzwoh do firmy, ktora cie
dotychczas obstugiwa^a, i zapytaj o wszystko, co budzi twoje
podej'rzenia. Przede wszystkim, czy skierowali do ciebie swojego
pracownika, czy potrzebny jest jakis aneks do dotychczasowej
umowy.

3. Jesli w umowie sg odwotania do innych dokumentow, np.
"Ogolnych warunkow swiadczenia ustugi", zazgdaj tez ich.
4. Jesli przedstawiciel handlowy ci§ pogania, nie podpisuj i popros, by
zostawit dokumenty i przyszedt innego dnia. Warto je na spokojnie
przeczytac. Przedstawiciel handlowy ma obowigzek zostawic kopie
dokumentow, ktore podpisates.
5. Jesli podpisales nowg umowe lub jakis "aneks", masz 14dnina
rozwigzanie umowy. W dokumentach powinna bye informacja o tym
oraz o terminie, a nawet wzor wypowiedzenia umowy.
6. Jesli przegapiles termin rozwigzania lub wiesz, ze zostates
oszukany, zwroc si^ do powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentow, aby pomogJ ci wykaraskac si^ z ktopotow.
7. Przede wszystkim bgdz czujny - firmy bedgce operatorami

telekomunikacyjnymi i dostarczyciele energii zazwyczaj przesytajg
dokumenty pocztg. Jesli je dostates, mimo wszystko zastosuj sî  do
poprzednich punktow.


