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lnfoľmacje ogólne W zakľesie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2023

lľĺroRĺtĺłcĺe ocol_Ne zozg

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r' o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz'U. z 2021 r.
poz. 945).

Powiat Łowicki na mocy rĺn'v. ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
porad nictwa obywatelskiego.

w 2023 r. w powiecie łowickim funkcjonują dwa punkţ nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach świadczona jest
ľównież nieodpłatna mediacja.

zAsADY UDzlELANlA N!EoDPŁATNEJ PoMocY PRWNEJ I ŚWlADczENlA
Nl EoDPŁATNEGo PoRADNICTWA oBYWATELSK! EGo

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. ZwaŻnych powodów dopuszcza się ustalenie innej
kolejnoścĺ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
porad n ictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąŻy, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeŕl dokonuje się telefonicznie pod numerem 046 811_53-18 lub drogą mailową na adres:
dorota. kirei@powiatlowicki. pI w godzinach pracy urzędu, tj. 8.00_1 6.00.

osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na
odległośó'

osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę
komunikacjiza pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośi, pľzed uzyskaniem
pomocy składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, Że nie są
w stanie ponieśi kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, wrazze wskazaniem okoliczności to
uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległośc'

osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyc do punktu
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać, poradę poprzez
zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób albo w innym miejscu wyposażonym
W sprzęt ułatwiający porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwośó skorzystaniaz pomocy
tłumacza języka migowego, lub w innynr miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób' osoba
udzielająca nĺeodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oŚwiadczenie, iż nie jest w stanie ponieśó kosztów
odpłatnej pomocy prawnej'

Ńj
PoMoc PŔAWNA
PORADY OBYWATELSKIE
MEDIACJA



W czasie zagroŻenia epidemicznego, W okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego w
celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nĺeodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywai
się na terenie powiatu:

- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległoŚć oraz poza lokalem punktu, albo

_ osobiście w punkcie, albo

- osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środkóW porozumiewania się na odległośi oraz
poza lokalem punktu.

osoBY UPRAWNIoNE Do NIEoDPŁATNEJ PoMocY PRAWNEJ l ŚWtADczENtA
Nl EoDPŁATN EGo PoRADNICTWA oBYWATELSKIEGo

Nieodpłatna pomoc prawna ĺnieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują kazdej osobie,
która nie jest w stanie ponieśi kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznĄ
prowadzącej jednoosobową działalnośó gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku i która przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego złoŻy pisemne oświadczenie ze nie jest w stanie ponieśó kosztow
odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową
działalnośi gospodarczą niezatrudniających innych osob w ciągu ostatniego roku jest pomocą
de minimis.

zAKREs UDZIELANIA NlEoDPŁATNEJ PoMocY PRWNEJ l śWnDczENIA
Nl EoDPŁATNEGo PoRADNICTWA oBYWATELSK! EGo

Nieodpłatna pomoc pľawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ,,osobą uprawnioną'', o obowiązującym
stanĺe prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
admin istracyjnym, sądowym l ub sądowoad m inistracyj nym ;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązaniajej problemu prawnego;

3) sporządzenie projektu pisma W sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyj nym ;

4) nieodpłatna mediację;

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnĺka 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
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

N ieod płatne poľad n ictwo obywatels kie obejm uje działan ia :

1) dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej , zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach



2) zmieÎzające do wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji.

3) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
m ieszka n iowych oraz zabezpieczen ĺa społeczneg o'

W ramach poradnictwa obywatelskiego może byc Świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna mediacja obejm uje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o moŻliwościach skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów, W szczególności mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenĺe ugody zawartej
pzed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraq w których:

1) sąd lub inny organ wydaţ postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postepowania mediacyjnego ;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze w relacji stron występuje przemoc

PRZEKAZYWNIE OPIN!I

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim osobie uprawnionej przekazuje się anonimową ankietę (ankieta dostępna
w punkcie porad u osoby udzielającej pomocy), w której moŻe przekazać, swoją opinię
o usłudze'

Wypełnioną ankietę pzez osoby uprawnione umieszcza się w zamkniętej urnie znajdującej
się W miejscu oczekiwania na poradę prawną lub przekazuje drogą elektroniczną
bezpośred nio do u rzęd u starostwa na adres dorota. ki rei@powiatlowicki. pl.

osoby ze szczegilnymi potrzebami, mogą pzekazać opinię o udzielonej pomocy także
listownie na adres Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział Kontroli i Zarządzania
Jednostkami, ul. Stanisławskiego 30, 99_400 Łowicz lub pod numerem tel. 046 811_53-í8.

Wiecei informacii na temat udzielania nieodpłatnei pomocv prawnei i świad_czenia nieodpłatneqo
poradnictwa obvwatelskieqo znaiduie sie na stronie Ministerstwa Sprawied!iwości:
https://darmowapomocprawna. ms.oov. pl/pl/.



PUNKTY NIEoDPŁATNEJ PoMocY PRAWNEJ l N|EoDPŁATNEGo
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE

PoWIATU ŁoWlcKlEGo W 2023 R.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa sĺę według kolejności zgłoszeń. ZwaŻnych powodów dopuszcza się ustalenie innej
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskĺego.

Kobiecie, która jest w ciąŻy, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu pod numerem telefonu 046 81í_53_í8 lub drogą mailową:
dorota.kirei@powiatlowicki.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W puntach świadczona jest również nieodpłatna mediacja w godzinach pracy punktów,
tj. 8.00-16.00 w zależności od bieżącego zapotzebowania.

Punkţ nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji

Punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w tym nieodpłatnej mediacji
prowadzony pfzez Caritas Diecezji Łowickiej

Punkt prowadzony
pÍzez Caľitas
Diecezii Łowĺckiei

Punkt pľowadzony
pÎzezAdwokatów i
Radców pľawnych

fednostka
prowadząca

radcy
prawni/adwokacĺ

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

Adres

pon.- pt. - god2.1,2.00-16.00
z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od prary
Brak specjalizacii

pon. - pt. - godz. 8.00-12.00
z wyłączeniem dni ustawoţvo
wolnych od prary
Bľak specializacii

Dni i godzĺny dyżurów

046 8L1-53-18

046 811-53-L8

Telefon

Caľĺtas Diecezii
Łowickĺej

fednostka
prowadząca

99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30

Adľes

pon.- pt. - godz.8.00-12.00
z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od prary
Brak specializacii

Dni i godziny dyżurów

046 8LL-53-L8

Telefon
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PoW|ATU ŁoWlcKlEGo
czĘśĆ l: lista wg art.8a ust 1pk 1 ustawy o nieodplatnej pomocy prawne|, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

oraz edukacjl prawnej

)

4.

3.

2.

7.

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogicznâ

Poradnia Rodzinna
w ŁowlczU

Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Łowickiej,
świetlica
lntegracyjna,,słonko''

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

NAZWA
JEDNOSTKI

wspomaganie
prawidlowego rozwoju
psychofizycznego dzieci
i młodŻleżv

porady
W roŻWiazvwaniu
problemóW rodzinnych
i wychowawczych,
psychoonkologia, kryzys

opieka wychowâWcza
i dydaktyczna,
usuwanie dysfunkcji,
troska o psychiczne
i fizyczne zdrowie
dzieci, pomoc rzeczowa
i nśvĆhôlooĺĆ7nâ

poradnictwo rodzinne

ZAKRES
PORADNICTWA

99-400 Łowicz, ul. Armii
(rajowej 6
(lok6l dotodnvdlE ośób
na wórkach lnwálldŹkl.h)

99_400 Łowlcz,
ul. Dtuga 3
(lokal dotodnydla osób
nawóŹł.ch lnwalldzkl.h)

99-400 Łowicz,
ul. Długa 3
(lokal dogodnydla osób na
wózkâch inwâlldŻkich)

99_400 Łowlcz,
ul. Podrzeczna 30
(lokal dogodnydla osób
n. wórka.h lnwálld!klch)

ADRES

(46!. 837-42-7L

(46) 837-s3-s2,
605 650 870

692-?63-!92

(461 830-Or-77,
(46) 837-03-16

TELEFON

pon.-pt. -9od2.8.00
15.30

od października do
ĆzërWcâ

wt.12.00-16.00

od lutego do grudnia
pn,- czw, w godz.

14.00-18.00

pon., wt., czw., pt.-

godz. 8.00-16.00
śr' - godz' 8'00 -17.00

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

www.poradnia.lowicz.pl
poczta@poradnia.lowicz.pl

www.caritas.diecezja.lowicz
.pl

lowicz@caritas.pl

www.lowicz.eu/Stowa rzysz
enie_Rodzln_(atolickich-Di
ecezjĺ-Lowickiej

www.pcpr.lowicz,pl
pcprĺowicz@wp.pl

WWW
e-mail

kaźdv mie5:kaniec
powiatu łowickle8o

kaźdy mieszkaniec
powiatu łowlckie8o

pomoc dzieciom
i młodzieźy z rodzin
dotknlętych
ubóstwem,
alkoholiŽmenl,
bezrobociem,
wielodzietnvch

każdv mieszkaniec
poWiatu łowickiego

KRYTERIA
DosTĘPu

PSYCHOLOGICZNE

RODZINNE
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12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Poradnia
PsVchologiczno-

Antydepresvjny
Telefon zaufania

lnfolinia Pomocy
psychoĺogiczne.i dla
dziecl ! młodzieźy

Telefon Zaufania
Młodych

centrum wsparciâ dla
osób w stanie kryzysu
psychiczneSo
ízlecenie NFzI

Punkt Pomocy
Psychologicznej

Gabinet
psychiatryczny

,,VitaMed"

Poradnia Zdrowia
Psychicznego

NAZWA
JEDNOSTKI

porady pedagoBiczne
dla rodzlców

kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśll
smobójcze

kryzVsy psychiczn€,
stany depresyjne, myśli
9mobójcze

kryzysy psychiczne,
stany depÍesyjne, myśli
samobójcze

kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśll
samobójcze

pomoc psychologiczna

leczenie zaburzeń
psychicznych

leczenie zabUrzeń
psychicznych, neÍwic

ZAKRES
POR.ADNICTWA

99-400 Łowlcz,
ul. Armii Krajowej 6

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66,

PrzemYsłowa 30/32
00-450 Warszawa
t€l.: (22) 583 66 00
fax.: (22) 583 66 96
pn.-pt.

sod2.08.15-16.15
(lokal do8odnYdlâ o.ób
ne wó'&ech lnwâlldżkl.hl

Fundacia ITAKA
skr, pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

Fundacja ITAKA
skr, pocztowa 127
00-958 Waßzawa 66.

99-400 Łowicz,
ul. Kaliska 6
(lolal dogodnydla osób
na wó'kâch lnwâlldrkl.hl

99-400 Łowicz,
ul. Armii Krajowej5l
(lokal dogodny dla osób
nawózka.h lńwalidtłich)

99_400 Łowicz,
ul.3 Maja 6

{lokal do8odnY dl. osób
n.wózka.h lnwalldzkl.h)

ADRES

l46j 831-42-77

(22) 484- 88-01

800-12-12-12
bezpłatna infolinia

22 482 -88-04

800 70 2222
bezpłatna infolinia

(46)837-39-43

(46) 830-33-99
883-933-066

(46) 837-33-07

TETEFON

pon.-pt, -w godz.
8.00 -15.3C

Od pon. Do pt. w
godz.15.00-20.00

24 Ecdz' pţze7

7 dni w tyBodniu

od pon. do sb.

w godz. 11.00-21.00

24 Eodz. pţzez
7 dni w tygodniu

Psycholog: wt. godz.
w 12.00-16.00

pon. - 14.00-20.00
wt. - 9.00-20.00
śr., czw., pt. - 8.00_
20 í'l0

pon., śř,, czw., pt. _ W
godz. 7.30-15.00
wt. -w godz.7,30-
17.00

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

www.pordnia.lowicz.pl
poczta@poradnĺa'lowicz'pl

www.stopdepresji.pl
porady@stopdepr€sji.pl

https://czat.brpd.gov.pl
www.gov.pl/opiekapsychol
ogiczna

www,liniawsparcia.pl

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

www.mop5'loWĺcz.pl
sekretariat@mops.lowicz.pl

www.vitamed-lowicz.pl
kimel@poczta.onet.pl

https://psychiatra.nanfz.pll
lodzkie/lowicz

WWW
e-mail

kaźdy mieszkani€c
powiatu lowickiego

PEDAGOGICZNE

dla osób będących
w kryzvsie
psychicznym

dla osób będących
w kryzysie
psychicznym

dla osób będących
w kryzysie
psychicznym

dla osób będących
w kryzysie
psychicznvm

osoby potrZebujące
pomocy
psychologicznej

każdy mie5zkaniec
powiatu łoWickiego

każdy mleszkaniec
poWiatu łowickie8o

KRYTERIA
DosTĘPU

)



)

15.

Ĺ4.

13.

Gminny ośrodek
Pomocy Spolecznej w:

1) chąśnie
2) 0omaniewicach
3) (iernozi
4) Kocieuewie

Potudniowym
5) zdunâch
6) Bielawach
7) Łowlczu
8) Nieborowie
9) Łyszkowicach

Miejski ośrodek
Pomocy spotecŻnej

Punkt Pomocy
Mleszkaniowej
w Łowiczu

Pedagogiczna

NAZWA
JEDNOSTKI

poradnictwo z zakresu
pomocv spďecznej

poradnictwo, prawne,
pomoc w zatatwianiu
spraw urzędoWych,
wydawanie sprzętu
AGD, mebli, udzielanie
zasiłku celowego na
zakup odzieżV i obuwia

miejsca noclegowe
dla mężczyzn

ZAKRES
PORADNICTWA

1) 99-413 chąśno 55
(bÍak podjaŻdu dla
ośób na wózkach
inwalidŻkich)

2) 99-434 Domâniewice,
ul. Główna 2 (brak
podjaldu dle osób na
wóŻkachinwalldŻkich)

3) 99-412 Kiernozĺa,
ul. Sobocka 1 (brak
podj.rdu dlâ ośób na
wózkach inwaIidzkich)

4) 99-414 KocieEew,
KocierŻew
Po|udniowy83 (bŕâk
podjâzdu dla osób nâ
wóŻkâch lńwâlldzkich)

5) 99'440Zduny1c,
(brak podjazdu dla
ośób ne wózk.ch
inwâlidzklch)

6) 99-423 Bielawy,
ul. Gâŕbâßke 11

99-400 Łowicz,
ul. Kaliska 6
(loląl dotodnYdla osób
na wótleGh lnw.lldlłlch)

99-400 Łowicz,
ul. Kaliska 6
(lok.l dotodny dl. orób

(lokal dorodnv dl. osób
n. wó.ka.h lnwalldzki.h}

ADRES

1) (46) 838-14-23
2) (46) 838-36-41
31 1241277-9r-03
4) (46) 839-4044
s) (46)838-7s-e4
6) (46) 838-26-9s
7) (461830-26-36

8) (46) 838-s6-82
9) (46)838-87-62

w.38i39

(46)

(46)
437-47-55
837-39-43

192-792-412

TELEFON

1) pn.-pt.wgodz.
7.00-15.00

2) pn.-pt. w godz.
8.00-16.00
w m-cach czer.-
sier, w godz.
7.00-15.00

3) pn.-pt. w godz.

7.30-15.30
4) pn.-pt.wgodz.

8.00-16.00
w m-cach lip.
i sie. w godz.
7.00-15.00

5) pn.-pt.wgodz.
8.00-16.00
w m"cach lip.
i sie. w godz.
7.00-15.00

6) pn.-pt.wgodz.

pn., wt., czw. Pt.

w godz. 8.00-16.00
śr. W godz. 8.00_17.00

całodobowo

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

1) www..minachasno.pl:
pBş@'ţ!3sŁŁiÉpţ

2) www,domaniewice,biost.

BI
uĺddomaniewic€@wo.Dl

3) www,kiernozia.rmina.ol;
urzad!minvwkiernozi@xl
.wo,ol

4) www.koclerzew.ol;

89!ş@p9lcdd
owv.biost.pl

5)EW4!!ÉcĄÚ
tops@rminazdunv.ol

6) www.bio,usbielawv.nv,ol
;

ĺoos(obielaWv.ol
7) www.qminalowicz.ol:

ĺoosloWicz@ ooczta'onet.

d
8) www.nieborów.ol;

www.mops.lowicz,pl
sekretariat@mops.lowicz.pl

www.mops,lowicz.pl

www.mops.lowicz.pl

WWW
e-mail

wsparcie dla osób
i rodzin
z problemami
społecznymi

wsparcle dla osób
i rodzin
z problemami
5poľecznymi

osoby bezdomne

KRYTERIA
DosTĘPU

PoMoc sPoŁEczNA

)



)

19.

18.

L7.

16.

Poradnia Leczenia
l'J2aleźnień

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Łowiczu

stotówka PcK
W Łowiczu

Biuro CARITAS
Diecezji Łowickiej

NAZWA
JEDNOSTKI

utrzymanie abstynencji,
uczenie się życia w
trzeźwości, u5uwanie
zaburzeń i

rozwiązywanie
problemów o5obistvch'

proÍilaktyka
i rozWiązywanie
problemów
alkoholowych

wYdawanie posiłków,
w.ydawanie środków do
higieny osobistej, uslugi
oolekUńcŻé

wydawanie środków
higieny osobistej,
udzielanie plerwszej
pomocy medvcznej
(ul' Dłuĺa 3wtowiczul

ZAKRES
PORADNICTWA

99-400 Łowicz,
ul. Ulańska 28
(lolal dogodny dla osób
na wózka.h lnwalldŹll.h)

99-400 towicz,
Stary Rynek 1
(lołâl do8odny dls osób
na wótka.h lnw.lldŻklch}

99-400 ŁoWicz,
ul. Kaliska 6
(lokäl dorodnYdla ośób
na wó.ka.h lhwalldŻllch)

99-400 Łowicz,
ul. Stary Rynek 1

(lołal do8odnv dl. ośób
nâ wó'ka.h inwalld!ki.h}

(lokâl dogodnv dlâ
osób na wóu kách
inwâlidzkich)

7) ŁowicŻ, u|' Dlu8a 12
(lokal doBodny dla
oiób na wózkach
inwâlidzkich)

8) 99-416 Nieborów
Al, Legĺonów Polskich
26 (brâk podjazdu dla
osób na wózkach
ĺnwalidŻki.h)

9) 99_420Ły5.kowace,
ul. Gminna 11 (winda

dla osób
'nieDelnosDrawnvch)

ADRES

{46) 830-56-11 w.274

146',t 837-37-07

(46) 830-91-44

46 437-27-80

(461 837-64-56

TETEFON

pn. w godz. 8.00-
18.30
wt. w godz. 8.00-
20.00
śr. w godŽ' 8.00-19.00
cŻw.' ot. w codŻ. 8.00-

pn,, wt,, czw, w 8odz.
8.00-16.00;
śr. w godz. 8'00_
17.00; pt. w godz.
8.00-15.00

pon.-pt. w godz. 8.00-
14.00; wydawanie
posltków w 8odz'
11.00-13.30

pon.-pt. w godz. 9.00-
16.00

8.00-16.00
7) pn.-pt .w godz.

7.30-15,30
8) pn.wgodz.

10.00-18.00; wt.-
pt. w Bodz. 7.00-
15.00

9) pn.-pt.wgodz.
7.00-15.00; śr. -
w godz. 9.00-

77.00

DosTĘPNość
dni i godziny

www.zoz.pol.pl;
lowzoz@pro.onet.pl

www.lowicz.eu;
elzbieta.szachogluchowicz
@um.lowicz.pl

lodz.pck.pl

www.caritas,diecezja.lowicz
.pl
lowicz@caritas.pl

gops@nieborów.pI
9) www.lvszkowice.ol:

gopslyszkowice@op.pl

WWW
e-mail

osoby uzależnione
bądź naduźvwające
alkoholu
l członkowie lch
rodzin

osoby u2ależnione
bądź nadużţ,wa.ĺącé
alkoholu
iczľonkowle
ich rodzin

osoby b€zdomne i

najubożsu e

osoby bezdomn€

RozWtĄzYwANlE PRoBLEMów ĺtroĺoLoWYcH I tNNYcH uzAtEżt{tEŃ

KRYTERIA
DosTĘPU

I



)

24.

23

22.

27.

20.

Udzielanie wsparcia
psycholoBicznego
W zakresi€

Punkt lnterwencji
Kryzysowej przv PCPR
w Łowiczu

zespół
lnterdyscVplinarny ds.
przeciwdzialania
przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie
Centrum
Wolontariatu
NADZIEJA

Punkt Konsultacyjny
dlą osób Dotkniętych
Nârkomanią

NAZWA
JEDNOSTKI

pomoc psychologiczna

przeciwdziałanie
pÍzemocy w rodzinie'
porâdnictwo dla rodzin
przeżywających kryzys

prŻeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

rozwiązywanie
problemóW
alkoholowych oraz
przeclwdziatanie
narkomanii

wstępna diagnoza
uzależnień,
profilaktyka, edukâcja

edukacia rodzinv

ZAKRES
POR.ADNICTWA

99-400 ŁoWicz,
ul. św. Floriana 7
(brak podja2du dle ośób na
wózkâ.h inwâlid'Ll.h)

99_400 ŁoWicz,
ul. Podrz€czna 30
(lokal do8odnYdlâ osób
nô wózkech lnwalldzklch)

99-400 towlcz,
ul. Kaliska 6
(lot.l do8odnvdls osób
n. wó!k..h lnwâlldzld.h)

99400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 4
(lokal dotodnydla oŚób
na wózkaGh lnwalldzkl.h)

99-400 Łowicz,
ul. śW. Floriana 7
(břak podJ.zdu dla oŚób
na Wózkech lnw.lidzłl.h)

ADRES

(46) 830-91-44

(46) 837-03-44

(46) 837-41-5s
794-009-6:LB

(46) 830-03-63

046 830-91-44
691-730-115

TETEION

sobota w godz. 16.00-
19,00

psychoterapeuta
rodzinny: pon.
w godz. 12.00-15.00;
psycholoS: wt. w

9od2.16,15-19.15;
prac, socjalny: wt.
w godz. 16.00-19.00;
pedagog śr. w godz.

15.00-18.00
Rejestracja w godz.

8.00-16.00 w PCPR
w Łowiczu

pn.-wt, w godz,8,00-
16.00;
śr. w godz. 8'00_
L2.OOl
czw. w godz. 8.00-
16.00;
pt. w godz.8.00-
15.00

pn. w 8odz. 15.00-

20.00
wt.-czw. w godz.
15.00-19.00
pt. w godz. 16.00-
20.00

PsycholoB:
pn. w godz. 15.00-
19.10

1S 3

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

elzbi€ta'szachogluchoWicz
@um.lowicz.pl

www.pcpr.lowicz.pl
pcpÍlowicz@wp.pl

www.mops.lowicz.pl
pÍzemoc@mops'lowicz.pl

www'nadziejałowicz.pl

elzbieta,szachoSluchowicz
@um.lowicz.pl

WWW
e-mail

osoby zagrożone oraz
doświadczającę
przemocy w rodzinie

osoby zagrożone
przemocą W rodzinie,
rodziny przeźywaĺące
kryzys

osoby zagrożone
przemocą w rodzinie

PRzEclwDzIAŁANlE PRzEMocY DoMoWEJ

osoby uzależnione
i członkowie iĆh

rodzin

osobV uzâleżnione
od narkotykóW

KRYTERIA
DosTĘPu

)



29.

24.

27

26.

25.

Powiatowy urząd
Pracy

centralne zarządzanie
Kryzysowe

Powiatowe Centrum
zaÎządzaîia
Kryzysowego
w Łowiczu

Punkt śwladczenia
podstawowej pomocy
prawnej

ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
,, Niebieskô linia"

podstawowej pomocy
osvcholosicznei

NAZWA
JEDNOSTKI

pośrednictwo pracy,
staże uaWodowe,
robotv oubliczné_ Drâce

monitorowanie
bezpiec?eństwa

monitorowanie
bezpleczeństwa

zWiększenie
skuteczności i
dostępności pomocy
dla rodzin w zwlązku z

występoWaniem
orŻemocv w rÔdzinie

- wsparcie
- pomoc
psychologiczna,
- informacja
o najbliższym miejscu
pomocy w problemach
orzemocv domowéi

ZAKRES
PORADNICTWA

99-400 Łowicz,
Ul. staniďaWsklego 28
(lokal dogodny dla osób

Rządowe centrum

Bezpieczeństwâ

RakoWi€cka 2A

00-993 WarszaWâ

99-400 Łowicz,
ul. Stanislawskiego 30
(brak podiezdu dla orób
nrwóukâch lhwalldzkich)

99-400 Łowicz,
ul. św. Floriana 7
(brak podjâzdu dla osób na

wózkech inwalidŻkich)

Państwowa Agencja
Rozwiązywania
ProblemóW
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

ADRES

(46) 830-98-00
(46) 837-04-20
Í46|837'07-76

Całodobowy dyżur:

(22) 3616900
(22!' 7857OO177
e-mail:
dyzurny@ rcb.gov.pl

catodobowy dyżur

(46) 830-91-44

800 120 002

Bezplatna infolinia

TE[EFON

pn,-pt. w godz. 8:00-
16.00

24 godziny na dobę
przez 7 dni
w tygodniu

519-497-909
(46) 811-s3-31
(46) 81r-53-26
(46) 811-s3-2s lub
w godz. 16.00-20.00
509-023-246
(kierownik Biura ZK)

wtorek w godz. 16.00-
19.00

pn, -sob.
w godz. 08.00-22.00
ndz. i święta
w godz. 08.00-16.00

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

www.pup.lowicz.pl
lolw@praca.gov.pl

httpł / lcb.Bov .pl lzarzadzan
ie-kryzysowe/
poczta@rcb.gov.pl

www.bio.oowiat.lowicz,ol
www.oowiatlowicz.ol
czk@ oowiatlowicki.ol

elzbieta.szachogluchowicz
@um.lowicz.pl

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

WWW
e-mail

mogą korzystać:
- zare.iestrowani
-mszukuiacv oracv

DtA osóB BEzRoBoTNYGH

świadek zagrożenia
kryzysowego
osoba poszukująca
infoĺmacji na temat
zarządzania
krvzvsowepo

każdy mleŞzkaniec
poWiatu łowickiego
śWiadek za8rożenia
kryzysowego lub
osoba poszukująca
informacji na temat
Żarzddzania
kfuŹvsowe!o

TNTERWENCJA KRYZYSOWA

osoby zagrożone oraz
doświadcząjące
przemocy w rodzinie

dla osób
doświadczających
przemocy domowej

KRYTERIA
DosTĘPU



32.

31.

30.

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Centrum Pomocy

Osobom

Pokrzywdzonym

Przestęp5twem

Fundacja subv€nio

Punkt Pomocy
PokrzywdŻonym
Przestępstwem
Fundacja ,,Życie"

lnfolinia urzędów
Pracy - Zielona
lnfolinia

NAZWA
JEDNOSTKI

pomoc prawna dla
konsumentóW

wsparcie informacyjne,
psychologiczne

wsparcie informacyjne,
psychologiczne,
praţvne i finansowe

pod tym numea€m
udzielane są
informacje o usługach
urzędów pracy.

interW€ncyjne,
przygotowanie
zawodowe, prace
5połeczne użyteczne,
bony zasiedleniowe,
wspieranie 05ób
z zaburzeniami
psychicznymi w lch
aktvwiŻaĆii ŻâWôílowei

ZAKRES
PORADNICTWA

99-400 ţowicz,
ul' stanlďawskle8o 30
(brak pod|aldu dlâ ośób

ul. Rewolucji 1905 nr 52
Łć)dź
(lolal dotodnydl. ośób
na wóżlaGh lnwalldzłl.h.
podlard od ul. PomoEklej
s3)

al, H. Sienkiewicza 34
99{00 Łowicz
(břâk pod|âzdu dla ośób
nâ wózk.ch lnwâlldtłl.h)

Urząd Pracy
clepła 20
15-472 Blałystok

na wórlach inwalldzkl.hl

ADRES

(46)811 s3 28

514 025 546

143-746-7A9

79 524
(z Polski)
+4822 79524
(z zaBranicy)
Koszt zgodnie z taryfą

TELEFON

pn., wt.- w 8odz.
10.00-20.00;
śr._ pt. W godz. 8.00_

18.00

Dyżur catodobowy
7 dni w tygodniu

pn.- pt.

w godz. 08.00-18.00

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

ork@powiatlowicki.ol,
starostwo@powiâtlowicki'pl
www.powiat.lowicz.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@m
s.8ov.pl
www.subvenio.org.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl
fundu5z5praWi€dliWosci@m
s.gov.pl
lowicz(of undaciazvcie.orq
(brak strony internetowej
fundacji

biuro@zielonalinia.gov.pl

WWW
e-mail

mieszkani€c powiatu
łowickiego będący
konsumentem

PRAWO KONSUMENCKIE
pn., wt,- w godz. 8,00-
13.00

osoby pokrzywdzone

przestępstwem,

śWiadkowie, osoby

najbliższe

osoby pokrzywdzone
przestępstwem,
śWiadkowle, osoby
najbliźsze

DtA osÓB PoKRzYwDzoNYcH PRzEsTĘPSTWEM

mogą korzvstać:
- zarejestrowani
-poszukujący pracy

- pracodawcy

pracodawcy

KRYTERIA
DosTĘPU



36.

35.

34.

Narodowy Fundusz
zdrowia - Łódzki
oddzlał Wojewódzki
w Łodzl Dele8atura w
skiéŕniéwicâch

Azecznik Praw
Pacjenta

Urząd ochrony
Konkurencji
i KonsumentóW

NAZWA
JEDNOSTKI

uPrawnienia
ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
łeczeniewkrajuipoza
graniümi
-koleĺki do świadczéń

ochrona praw pacjenta

ochrona prâW

konsuménckiĆh

ZAKRES
PORADNICTWA

NFZ Delegatura w
Skierniewicach 96-100
Skierniewice ul.
Ja8lellońska 29

Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 WaßzaWa
(lokal do8odny dla osób nâ
wó'kâch inwalidzkłch)

UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1

00-950 Warszawâ

ne wólłaţh lnwalldrłl.h}

ADRES

046 834-15-90

800 190 590
Bezptatna infolinia
zapisy na poradę
orcbistą:
rez€rwacja@rpp. 8ov.pl
lub (22) 532 82 43

lnfolinia konsumencka
(prowadzona przez

Federację
Konsum€ntów)
8o7 44oŻŻo
22290A9 L6
Koszt potączenia

z8odnie z taryfą
ooéŕatoŕâ

TETEFON

pn. - pt.

w godz. 08.00-20.00

pn.- pt.

w godz. 08.00-18.00

mleslęcznego
harmonogramu
aktualizowan€go co

miesiąc na stronie BlP
Starostwa

DosTĘPNośĆ
dni i godziny

http://www.nfz.Bov.pl
https://nfzłodz.pl
del.skierniewice@nfz-
lodz.pl

https://www. bpp.Bov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

https://www. uokik.gov. pl/
poíady@dlakonsumentoW
pl

www.bip.powiat.lowicz.pl

WWW
e-mail

każda o5oba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

z porad może
korzystać każdv
kto ma poczucie
łamâniâ pÍaW
pacjenta

prawo konsumenckie

KRYTERIA
DosTĘPU

pn.- pt.

w godz. 08.00-16.00



40.

?9.

38.

37

centrum obsľugi
Te I efo n icz ne.j

Zakładu lJbezoieczeń

zakladu Ubezpieczeń
społecznych
W Łowlczu

Fundacja Dajemy
Dzieciom siľę _

dziecięcy telefon
zaufania

Rzecznik Praw
Dziecka -dziecięcy
telefon 2âufania

Rzecznik Praw osób
Niepełno5praWnych

NAZWA
JEDNOSTKI

zakres informâcji:
- pomoc techniczna
_ składki

- spŕawy emerytalne,
dochodowe i zasiłkowe

ochrona praw dziecka,
wsparcie
psychologiczne dzieci i

młodzieży

ochronâ praW dziecka

ochrona praw
osób
niepełnosprawnvch

ZAKRES
PORADNICTWA

Klienci mogą skorzystać
z pomocy pracowników
w Centrum Obslusi

99_400 Łowicz,
ul. Kaliska I
(lokâl do8odny dle osób
nawórk..h inw.lldzkl.h)

ul. WalecŻnych 59
03-926 Warszawa

Biuro RPD
Przemyslowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00
fax.:122) 583 66 96
pn.-pt.

9od2.08.15-16.15
(lokĺl dogodny dla osób
na Ýózklch
ińw'lid'ki.h\

SIEDZIBA
ul. żurawia 4 A,
00_ 503 Waßzawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENOA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Waßzawa
(lokal dotodny dla osób
nâwózkâ.h lnw.lldzł|chl

ADRES

(22) s60 16 00
Koszt połączěnla
zcodnie z tarvfą

Í46| 83o-I7-I2

116 111

Bezpłatna infolinia

800 121 212
Bezplatna infolinia

801 801 015
Koszt połączenla
zgodnie z tôryfą
operato ra

TELEFON

pn. - pt.

w godz. 07.00 - 18.00

pn. w 8odz. 8.00-
18.00
wt.-pt.wgodz.8.00-
15.00

24godzinV na dobę 7

dni w tygodniu

pn.- pt. w godz.

08.15-20.00.
(dzwoniąc po
godzinach i w dni
wolne moźna oplsać
problem i zostawić
kontakt do siebie,
a doradcv oddzwonią)

pn.-pt.

w godz. 08.00-17.00

DosTĘPNość
dni i godziny

http://www.zus.pllo-
zus/kontakt/centrum-
ôhśliloi_tpléfôni.7néi_rÔt_

https ://www.zus.info,pl/zu
słowicz/

https:/ŕdds.pl

https://brpd.Bov.pl
rpd@brpd.gov.pl

http://www.niepelnospraw
ni.gov.pl

sekretariat.bon @mrpips.
8ov.pl

WWW
e-mail

adr€saci porad:
_ ubezpi€czeni
- Dłâtňĺcv

ubezpi€czeni, platnicy

PRAwo uBEzPlEczEŃ sPoŁEczNYcH

telefon zaufania dla
dzieci młodzieży do
18 íoku żVcia, spraWv
przemocy i
wykorzystywania
seksualneEo dzieci

sprawy przemocy,
relacji róWleśniczych,
szkolnych
i rodzinnych.
Może dzwonić każdy,
kto dośWiadcza
problemu lub jest
śWladkiem.

PRAWA DZIECKA

z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne,
ich rodziny oÍaz
or8anizacje działające
na rzecz osób
niepełnospraWnych

KRYTERIA
DosTĘPU



)

42.

47.

uruąd skarbowy
w Łowlczu

c€ntrum Poradnictwa
Państwow€j lnsp€kcji
PÍacy (PlP)

społec2nych

NAZWA
JEDNOSTKI

informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
etc,

porady w zakresie
prawa pracy

renty
emerytury

ZAKRES
PORADNICTWA

99_400 Łowlcz
ul. Józefa

chelmońskie8o 2
(lokal dotodnvdlâ oŚób
ne wótk..h lnwalldzk|ch}

Główny lnspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax.2239782!4
(lokal dogodny dlaosb no
wózłsch inwoIidzkich)

okręgowy lnspektorat
Pracy W Łodzi oddział w
Skierniewicach
ul. Reymonta 23
g6_1o0 skipŕniewi.p

Ieletslis4gllub
podczas wizyty
osobistej W plaçówce
jak wyżej.
Nr centrali :

122\ 661 10 0i

ADRES

(46) 837-43-s8

801 002 006
(dla tel. stacj.)

459 599 000
(dla tel. kom.)
22 391 83 50
(dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych
na tereni€ RP)

Koszt połączenla
z8odnie z tarYŕą
operatora Uwegalll
naliczane gą koszty
za czas oczekiwania
na potączenie

o46a3ŻI7 63

op€râtora.

TETEFON

pn. w godz. 7.30-
18.00
wt.-pt. w godz. 7.30-
15.30

Skierniewice
pn.-pt. w Bodz. 9.00-
15.00

DosTĘPNośĆ
dni i godzlny

www,lodzkie.kas.gov.pl
us.lowicz@mf,Bov,pl

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

www.bip.pip.gov.pl,
kanc€laria@gip'pip'8ov.pl

cot@zus,pl

WWW
e-mail

z porad może
skorzystać każdy
mieszkani€c powiatu
łowickiego

PRAWO PODATKOWE

z porad może
skoÍzystać każda
osoba potrzebująca
pomocy w zakresie
prawa pracy

PRAWO PRACY

lékâŕze

KRYTERIA
DosTĘPU

)



)

46.

45.

44.

43.

Rzecznik Praw
obvwatelskich

Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Krajowa Informacja
skarbowa

NAZWA
JEDNOSTKI

ochrona praw
obywatelskich

prawa ubezpieczonych

informacje podatkowe
dot. PlT, ClT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
étc.

ZAKRES
PORADNICTWA

Biuŕo RPo
Al. solidarności 77
00-090 Warszawa
(b]ak podj.rdu dlâ osób
n'wó!ł.ćh lnwálld'klćhl

Biuro Rzecznika
Finansowego
Al..Jerozolimskie 87
02-001Warszawa

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biata

ADRES

800676676
Potączenia bezpłatne
z tel. stacjonarnych
! komórkowych

WWW, OBYWATEL.GOV.PL

Ubezpieczenia
gosoodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Spoteczne. OFE UUS

12213337326
lub|22|33373 Ż7
UbęlBiqczenia bankowe
i rvnku kapitatoweqo
(2213337325

11 055 055
z tel. stacjonarnychj
(22) 330 03 30
z tel' komórkowychj
48 (22)33 0O 330
z tel. zagranicznych.
Koszt Żgodnie z târyfą
)oéŕâtorâ

TETEFON

pon.

w godz. 10.00-18.00
wt.- pt,

w godz. 08.00-16.00

pn.-pt.

w godz. 08.00-18.00

pn.-pt.

w god2.11.00-15.00

pn.-pt.

w godz. 08.00-16.00

pn.- pt.

w godz. 07.00-18.00

DosTĘPNoŚć
dni i godziny

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@ brpo.gov.p

Pořady e-mail:
poradv@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na
odpowiedz
e_mailową ok.2 tygodni)

https://rf .Bov. pllkontakt
biuÍo@rf'8ov.pl

www.kis,Bov.pl
Więcej:
https://poradnikpŕzedsiebi
orcy. pll-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa

WWW
e-mail

może zBľosić się
każdy, kto uważa,
że je8o prawa

Ę naruszone

informacje i usłu8i przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

INNE

osoby ubezpieczone
i w sporze
dotyczącym
ubezpieczeń

DtA osóB BĘDĄcYcH w sPoRzE z PoDMloTAM! RYNKu F1NANsoWEGo

z porad może
5korzvstać każdy
podatnik

KRYTERIA
DosTĘPU



część ll: NIEoDPŁATNA PoMoc PRAWNA i NIEoDPIATNE PoRADNlcTWo oBYWATEtSl(lE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń,
po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z waźnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
pľawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która Jest w ciąźy, udzielanie nieodpłatnei pomocy prawnej lub śwladczeníe nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
poza kolejnością.

zAPlsY na Wizyty pod numeľem telefonu: (46) 811 53 18 w godzinach pacy uľzędu, tj. 8.00-16.00 lub

mailowo na adres: dorota.kirei@powiatlowicki.pl

osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem
środków porozumiewania się na odległość.

osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość, przed uzyskaniem pomocy składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść
kosztów nieocipłatnej pomocy prawnej, Wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków
porozumiewania się na odległość.

osobom Że znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w
komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poprzez zorganizowanie Wizyty w miejscu zamieszkania tych osób albo w innym miejscu
wyposażonym W sprzęt ułatwiającv porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, W któľym
zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. osoba
udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, iż
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawcom
oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się na terenie powiatu:

- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odlegtość oraz poza lokalem punktu, albo

- osobiście w punkcie, albo



- osobiście W punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośćorazpoza lokalem punktu

Bliźsze informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych
osób w ciągu ostatnie8o roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 202Ipo7.945) jest oomoca de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z

dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2o2Lr.poz.745zpóźn.zm.|.
osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenia o wielkości tej pomocy albo o nieotrzymaniu takiej pomocy.

48.

47

Punkt Caritas Diecezji
Łowickiej

Punkt Radców
Prawnych i

Adwokatów

PRoWADzĄcY

99_400 Łowlcz,

ul, Podrzeczna 30
(lokal doaodnY dla osób na
wó'kach inw.lldzkl.h}

99_400 ŁoWicz,
ul. Podrzeczna 30
(lokel do8odnydl. osób nâ
wózką(h lnwal|dŻklţh)

ADRESY
DYżURóW

NlEoDPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
pon,- pt. godz.8.00-
12.00
NlEoDPŁATNA
POMOC PRAWNA

Pon.-pt.9od2.12.00-
16.00

NlEooPŁATNA
POMOC PRAWNA
pon.- pt. godz. 8.00-
12_00

DNI i GODZINY

INFORMACJE i ZAPISY: pon. -pt. w godz. 8.00-16.00 pod nr (46) 811-53-LB

ĺNFoRMAcJE i zAPlsY: pon. _pt' Wgodz.8.00-16.00 pod nr (46) 811_53_18

DANE KONTAKTOWE


