
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową  

lub doświadczających trudności w komunikowaniu się 
 
 
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc 
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem 
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
 

Jak skorzystać z pomocy poza punktem 
Pomoc poza punktem jest udzielana przez zorganizowane wizyty w miejscu 
zamieszkania albo innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub 
z dostępem do tłumacza migowego. Chęć skorzystania z tej formy należy zgłosić 
telefonicznie pod nr 536 006 810 lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
zdrowie@kartuskipowiat.pl. W zgłoszeniu należy uzasadnić potrzebę uzyskania takiej 
pomocy. Osoba, która korzysta z pomocy przed jej udzieleniem będzie zobowiązana do 
przekazania osobie udzielającej pomocy oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). 
 

Jak skorzystać z pomocy udzielanej za pośrednictwem środków  
porozumiewania się na odległość np. porady telefonicznej 

Pomoc udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość jest 
świadczona przez telefon, internet lub inny dostępny dla osoby uprawnionej sposób 
komunikacji. Chęć skorzystania z tej formy pomocy należy zgłosić w formie wniosku za 
pośrednictwem poczty e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub pisemnie na adres: 
Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. UWAGA! We 
wniosku o chęć skorzystania z tej formy pomocy należy uzasadnić potrzebę uzyskania 
takiej pomocy, wskazać dostępną formę komunikacji i dane kontaktowe oraz należy 
załączyć wypełnione oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 
 
 
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Powiatu Kartuskiego w zakładce 
Nieodpłatna Pomoc Prawna - strona Powiatu Kartuskiego. Więcej informacji udziela 
Wydział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach pod numerem telefonu 536 006 810. 
 
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oświadczenia nie składa się. 
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