Nieodplatna pomoc prawna, nieodplatne poradnictwo obywatelskie oraz
nieodplatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jestes w trudnej Zyciowej
sytuacji, nie wiesz do jakiego urzydu pojsc po pomoc aby zorganizowac sowie sprawy po
przybyciu do Polski? Masz problemy pracownicze, klopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja z
mieszkania, jakiekolwiek inne problemy prawne czy urzydowe? Oprocz wyspecjalizowanych
instytucji organizujqcych pomoc dla uchodzcow, przebywaj~e w Polsce mozesz skorzystac z
nieodplatnej pomoey prawnej, nieodplatnego poradnietwa obywatelskiego lub
nieodplatnej mediaeji.

Co to znaezy, ze pomoe jest nieodplatna?
Wszystkie z podejmowanych dzialan w ramach:
•
•
•

nieodplatnej pomocy prawnej,
nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego,
nieodplatnej mediacji,

Sq darmowe i to niezaleznie od tego czy sprawa bydzie miala final w sqdzie.

Gdzie uzyskam pomoe?
Darmowq pomoc uzyskasz w punktaeh nieodplatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego i mediacji w calym kraju.
Punkty znajdujq siy w kazdym powiecie. 0 tym gdzie jest najblizszy punkt zapytaj:
a)

w starostwie powiatowym,

b)

w urzydzie gminy,

c)

w urzydzie miasta,

lub poszukaj:
d)

na stronach intemetowych powiatow i gmin (ktore znajdziesz wpisujqc w
wyszukiwarky haslo: urzqd gminy, powiatu lub miasta i miejscowosc, w ktorej
punkcie chcesz siy zapisac),

e)

na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto moze skorzystac z darmowej pomoey?
Gdy uwazasz, ze koszty pomocy prawnika Sq dla Ciebie zbyt duze, skladasz
wykonawcy, ktorego spotkasz w punkcie, pisemne oswiadczenie, ze nie jestes w stanie poniesc
takich kosztow. Nie martw siy. Nie musisz zabierac ze sobq nic z wyjqtkiem dowodu osobistego
lub innego dokumentu tozsamosci. Wzor oswiadczenia da Ci osoba udzielajqca pomocy.
Czy jako przedsiebiorea moge skorzystac z pomoey?

Tak. Jezelijestes osob q samozatrudnion~ czyli prowadzqcqjednoosobowq dzialalnosc
gospodarczq i w ciqgu ostatniego roku nie zatrudniales zadnych os6b. Aby skorzystac z pomocy
skladasz:
a)
pisemne oswiadczenie, ze nie jestes w stanie poniesc tych koszt6w, oraz
b)
oswiadczenie 0 niezatrudnianiu innych os6b w ciqgu ostatniego roku, a takze
c)
wszystkie zaswiadczenia 0 pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybol6wstwie, otrzymanej w roku, w kt6rym ubiegasz siy 0 nieodplatnq pomoc
prawnq oraz otrzymanej w ciqgu dw6ch poprzedzajqcych jq lat podatkowych, alba
oswiadczenia 0 wielkosci tej pomocy otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia 0
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegaja uslugi?
Nieodplatna pomoc prawna
Prawnik wytlumaczy, jakie masz prawa i obowiqzki oraz pokaze spos6b rozwiqzania
Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jesli sprawa jeszcze nie trafila do s~du,
sporzqdzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jesli Twoja sprawa juz jest w sqdzie, prawnik
pomoze napisac pisn1a 0 zwolnienie od koszt6w, alba 0 ustanowienie pelnomocnika z urzydu,
kt6re Sq potrzebne zebys nie musial placic za prawnika w postypowaniu sqdowym.
Nieodplatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy siy Twoim problemom, tak aby dostosowac pomoc do
Twojej sytuacji. Wytlumaczy Ci tezjakie masz:
•
•

prawa - czy Ii czego mozesz siy domagac,
i obowiqzki - jakie rzeczy musisz zrobic, zeby sobie nie zaszkodzic.

Doradca r6wniez bydzie Ciy wspieral w samodzielnym rozwiqzaniu problemu, a w razie
potrzeby, sporzqdzi wsp61nie z Tobq plan dzialania wyjscia z sytuacji oraz pomoze Ci krok po
kroku go wykonac.
Nieodplatna mediacja
Jesli masz z kims konflikt, mozesz zapisac siy na mediacjy. W takim przypadku
mediator bydzie pomagal Wam siy pogodzic bez p6jscia do sqdu. Mozesz takZe poprosic 0
sporzqdzenie projektu umowy 0 mediacjy lub wniosku 0 jej przeprowadzenie przed sqdem, alba
wniosku 0 przeprowadzenie mediacji w sprawie kamej, czy wniosku do sqdu 0 zatwierdzenie
ugody, kt6rq zawarles wczesniej podczas mediacji.
Uwaga! Z uslugi nieodplatnej mediacji wylqczone Sq mediacje zlecone przez sqd oraz
sprawy, w kt6rych zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze pomiydzy stronami konfliktu
wystypuje przemoc.

Czym sie rozni pomoc prawna od porady obywatelskiej?
Pomoc prawna:
•

jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy
potrzebne bydzie p6jscie z tym problemem do sqdu, na przyklad, gdy osoba chce siy

•
•

rozwiesc, ale sarna nie jest w stanie napisac pozwu rozwodowego lub gdy samotna
matka chce wyst,!pic 0 alin1enty i takze nie wie j ak takie pismo sformulowac.
pomocy prawnej udziela prawnik,
jezeli okaze siy, ze problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielaj,!cy
pomocy odsyla dan,! osoby do miejsca, gdzie moze ona stosown,! pomoc uzyskac, np.
do poradni psychologicznej, osrodka pomocy spolecznej, czy pogotowia dla ofiar
przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:
•

•
•

moze, ale nie musi dotyczyc problemu prawnego. Porad,! bydzie, na przyklad
wskazanie osobie, kt6rej zmarl ktos bliski, do jakiego urzftdu powinna sift udac, by
zalatwic wszystkie potrzebne formalnosci, jak wydanie aktu zgonu, czy wys1'!pienie 0
zasilek pogrzebowy,
porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
doradca w przypadku stwierdzenia, ze problem nie jest wyl,!cznie prawny, nie musi
odsylac do innych miejsc, tylko sam moze starac sift pomoc danej osobie.

Jak mozna sie zapisac na porade?
a) telefonicznie: kazdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapis6w i udzielania
informacji; numer telefonu jest dostypny na stronach intemetowych powiat6w, w tym
tez Twojego,
b) lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie
np.ms.gov.plizapisy,
c) lub osobiscie: w starostwie powiatowym.

Jak dlugo bede czekal na porade?
To zaleZy od tego jak duzo os6b zglosilo siy na porady, ale co do zasady porady S,! udzielane
w bardzo kr6tkim czasie. Prawnik lub doradca obywatelski postaraj,! siy przyj,!c kazdego
beneficj enta j ak naj szy bciej.
Wyj~tki:

a) z wamych powod6w dopuszcza siy ustalenie innej kolejnosci udzielania nieodplatnej
pomocy,
b) kobiety w ci,!Zy zawsze obslugiwane S,! poza kolejnosci,!.

Co musisz przygotowac?
a) Dokument tozsamosci: taki jak dow6d osobisty, paszport, lub inny dokument
potwierdzaj,!cy tozsamosc; a takze
b) dokumenty dotycz~ce Twojego problemu: jesli w og6le takie masz. Nie S,! one
obowi,!zkowe. Mozesz tez po pro stu opowiedziec prawnikowi, doradcy lub
mediatorowi 0 swoim problemie. Jesli dysponujesz dokumentami, pamiytaj 0 nichl,
c) Jesli jestes samozatrudnionym przedsiftbiorc~, przygotuj: wszystkie zaswiadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie,

otrzymanej w roku, w kt6rym ubiegasz siy 0 nieodplatnq pomoc oraz otrzymanej w
ciqgu dw6ch poprzedzajqcych jq lat podatkowych, albo oswiadczenia 0 wielkosci tej
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenia 0 nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.

Co jesli jestem osoba z niepelnosprawnosciami?
Bydqc osobq z trudnosciami w poruszaniu lub komunikowaniu siy mozesz skorzystae z
pomocy:
a) Stacjonarnie, czyli w punkcie nieodplatnej pomocy:
• mozesz przyj se na wizyty z osobq, kt6ra pomoze Ci dotrzee do punktu i bydzie
pomagae prawnikowi Ciebie zrozumiee, np. moze to bye osoba bliska, opiekun
lub osoba poslugujqca siy jyzykiem migowym,
• podczas zapisywania siy na porady, mozesz poprosie 0 pomoc tlumacza j yzy ka
mlgowego,
b) mozesz tez skorzystac z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
• jezeli ze wzglydu na stan zdrowia nie mozesz go opuszczae, np. w szpitalu lub
domu,
• w miejscu wyposazonym w urzqdzenia ulatwiajqce porozumiewanie siy, na
przyklad w siedzibie stowarzyszenia pomagajqcego osobom doswiadczajqcym
trudnosci w komunikowaniu siy,
• lub w miejscu, w kt6rym bydzie mozliwose skorzystania z pomocy tlumacza
jyzyka migowego, np. w budynku starostwa stale wsp61pracujqcego z
tlumaczem jyzyka migowego,
c) osoby z niepelnosprawnosciami mog~ skorzystac takZe z pomocy w szczegolnych
formach:
• po zapisie na wizyty, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje si y z Tob'!.
Moze udzielie Ci pomocy telefonicznie, za posrednictwem komunikatora
intemetowego (np. Skype) lub przez wiadomose e-mail. Forma udzielenia
pomocy musi bye wczesniej uzgodniona z pracownikiem starostwa
powiatowego lub urzydu miasta.
• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak numer
telefonu lub adres e-mail.

Jak wyghlda pomoc w czasie epidemii COVID-19?
W 2021 roku powr6cil tryb stacjonamy udzielania porad, ale nadal w zwiqzku ze stanem
epidemii nieodplatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogq bye udzielane
za posrednictwem srodkow porozumiewania si~ na odleglosc, czy Ii telefonicznie, za
posrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikator6w intemetowych,
np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jezeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz skladae zadnych oswiadczen
wymienionych wczesniej!

Edukacja prawna

Jesli chcialbys dowiedziec siy wiycej na temat praw i obowi,!zk6w, poszukaj wydarzen
organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane s,! problemy zglaszane
w punktach nieodplatnej pomocy w danym powiecie. Prowadz,!je organizacje pozarz'!dowe na
co dzien obsluguj,!ce mieszkanc6w w punktach porad.
Szukaj: wyklad6w, warsztat6w, kampanii spolecznych, a tak.Ze opracowail
informator6w i poradnik6w, spotkan osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinari6w
alba podcast6w i filmik6w zamieszczanych w Intemecie.
Najcz((sciej takie wydarzenia odbywaj,! si(( w bibliotekach, szkolach, miejscach
aktywnosci lokalnej lub klubach pracy.
Informacje 0 nadchodz,!cych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy
oraz bezplatne materialy, jak broszury czy biuletyny S,! dost((pne w starostwie powiatowym,
np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisow na wizyty, czy na stronie
internetowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. 0 nieodplatnej pomocy prawnej, nieodplatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

l)e30nJIaTHa npaBOBa )1,OnOMOra, Oe3KOIDTOBHi KOHCYJIbTauii rpOMa)1,HH Ta Oe3KOIDTOBHe
nOCepe)1,HHUTBO (Me)1,ia uiH)

BaM rroTpi6eH IOP"CT, pa,[(HIiK qll rrocepe,[(HllK? Bll B Ba)KKiH )KllTT€BiH CYTyauji', He 3Ha€Te
,[(0 ~Koro o<l>icy 3BepHyTllc~ 3a ,[(orrOMorolO, m06 opraHi3YBaTIi crrpaBIi rricIDI rrp1l6YTT~ B TIoJIbmy?

Y Bac TPY,[(OBi rrp06JIeMll, rrp06JIeMll3 )KllTJIOM, BaM 3arpO)KY€

BllCeJIeHH~ 3 KBapTllpll, 6y,[(b-~Ki iHIIIi

IOPll'[(llqsi qll CJIY)K60Bi rrp06JIeMll? KpiM cneuiani30BaHlix YCTaHoB, mo opraHi3oBYIOTb ,[(orroMory
6i)KeHU~M, nepe6yBalO'IH B IIOJIbmi, MO:IKeTe CKopHCTaTHCH 3
)1,OnOMOrH,

6e3KOIDTOBHHX

rpOMa)1,HHCbKHX

oe3KOIDTOBHoi IOPH)1,H'IHOi

KOHCYJIbTauiii

aoo

oe3KOIDTOBHoro

nOCepe)1,H HUTBa(Me)1,iauii).

IIIo 03Ha'la€, IIl0 I10nOMOra € oe3KOIDTOBHOIO?

Yci 3aXO,[(Il, mo rrpOBOMTbC~ B paMKax:
•

6e3KOIIITOBHO rrpasoBa ,[(orrOMora,

•

6e3KOIIITOBHi rpOMaMHCbKi KOHCYJIbTauii',

•

6e3KOIIITOBHe rrocepe,[(HIiUTBO,

BOHII 6e3KOIIITOBHi He3ane)KHO Bi,[( Toro, qll 3aKiHqllTbC~ crrpaBa B cy,[(i.

lIe MO:IKHa OTpHMaTH I10noMory?

Bll OTp"Ma€Te

6e3KOIIITOBHY ,[(orrOMory B nyHKTax 6e30rrJIaTHoi' rrpaBoBoi' ,[(orrOMorll,

KOHCYJIbTauiH rpOMaMHCbKllX Ta rrocepe,[(HIiUTBa(Me,[(iauii) rro BciH Kpai'Hi.

Y KO)KHOMY OKPY3i

€ rryHKTll. 3arrllTaHTe rrpo HaH6Jlll)KqllH rryHKT:

1) Y rroBiToBOMY cTapocTBi,
2) B yp~,[(i rMiHll,
3) B yp~,[(i MicTa;

a60 IIIYKaTll:

4) Ha Be6-caHTax rroBiTiB i rMiH (~Ki MO)KHa 3HaHTli BrrllcYlOqll: yp~,[( rMiHll, rroBiTy qll MicTa i
MicueBicTb B ~KOMy rrYHKTi XOqeTe 3ape€CTpYBaTllcb),

5)

Ha Beo-caiiTi ms.gov.pl.

X TO

MO:IKe OTpHMaTH Oe30nJIaTHY I10noMory?

5IKII.J;O BH BBa)KaeTe, II.J;O BapTicTb ,n:OnOMOrH IOpHCTa ,n:n51 BaC 3aHa,n:TO BHCOKa BH rrO,n:aeTe
3a51BY ,n:O rri,n:p5l,UHHKa, 5IKoro BH 3YCTpillaeTe B rrYHKTi, rrHCbMOBY 3a51BY, II.J;O BH He B 3M03i HeCTH TaKi
BHTpaTH. He XBHJIIOHC5I. BaM He rroTpi6HO Hilloro 6paTH 3 C060ID OKpiM rracnopTY. <I>0PMY 3a51BH
Ha,Uae oco6a, 51Ka Ha,n:ae ,n:orrOMory.

qH Momy H OTpHMaTH lIonoMory HK ninnpHcMegh?

TaK. 5IKII.J;O BH e caM03aUHHTOlO OC0601O, To6TO oco6olO 51Ka peaJIi3ye CBOIO 3,n:aTHicTb ,n:o
rrpauj IIlJI5lXOM caMOCTiHHOCTi i rrpOT5IrOM OCTaHHboro pOKY BH He rrpaueBJIaIIlTYBYBaJIH JIIO,n:eH. mo6
CKopHCTaTHCb rro,n:aHOIO BaMH ,n:orrOMorolO rroTpi6HO:
a) rrHCbMOBa 3a51Ba rrpo Te, II.J;O BH He MO)KeTe rroreCTH BHTpaTH i
6) ,n:eKJIapaui51 rrpo Bi,n:cYTHicTb rrpaueBJIaIIlTYBaHH5I iHIIlHX oci6 rrpOT5IrOM OCTaHHboro POKY, Ta
C) yci cepTH<piKaTH MiHiMaJIbHO! ,n:orrOMorH Ta MiHiMaJIbHO! ,n:orrOMorH CiJIbCbKOro rocrro,n:apCTBa a60
pH6aJIbCTBa, oTpHMaHi B TOMY poui, B 51KOMY BH rro,n:aJIH 3a51BKY Ha 6e30rrJIaTHY rrpaBOBY ,n:orrOMory
Ta OTPHMaHi rrpOT5IrOM ,n:BOX rrorrepe,n:Hix rro,n:aTKOBHX pOKiB, a60 ,n:oBi,n:KH rrpo CyMy uie! ,n:orrOMorH
oTpHMaHO! 3a ueH rrepio,n:, a60 ,n:oBi,n:KH rrpo HeOTpHMaHH5I TaKO! ,n:orrOMorH rrpOT5IrOM Uboro rrepio,n:y.

Illo ge 3a nOCJIyrH?

Be30rrJIaTHa rrpaBOBa ,n:orrOMora
IOPHCT rr05lCHHTb BaIIli rrpaBa Ta 060B'513KH i rri,n:Ka)Ke crroci6 BHpiIIleHH5IlOpH,n:HllHO! rrp06JIeMH. Y
pa3i Heo6xi,n:HOCTi, HKmO cnpaBa me He nepen:aHa n:o cyn:y, rri,n:roTye Heo6xi,n:Hi BaM JIHCTH (Hrr.,
rr030B). 5IKII.J;O BaIIla crrpaBa B)Ke B cy,n:i, IOPHCT ,n:orrOMO)Ke B HarrHcaHHi JIHCTiB rrpo 3BiJIbHeHH5I Bi,n:
BHTpaT a60 rrpo rrpH3HalleHH5I rrpe,n:CTaBHHKa 3 yP5l,n:y, 51Ki rroTpi6Hi, II.J;o6 BaM He ,n:OBeJIOC5I rrJIaTHTH
3a IOpHCTa B cy,2];1.

ne3KomTOBHi nopan:H rpOMan:HH

fpOMa,n:51HCbKHH pa,n:HHK p03rJI5lHe BaIIli rrp06JIeMH, II.J;o6 ,n:OCTOCYBaTH ,UorrOMory ,n:o BaIIlO! CHTyaui'i.
BiH TaKO)K rr05lCHHTb BaM, II.J;O y Bac € :

•

rrpaBa - Te, II.J;O BH MO)KeTe BHMaraTH,

•

i 060B'513KH - II.J;O rroTpi6HO p06HTH, II.J;o6 He HaIIlKo,n:HTH co6i.

Pa,n:HHK TaKO)K rri,n:TpHMae Bac y BHpiIIleHHi rrp06JIeMH caMocTiHHO Ta rrpH Heo6xi,n:HOCTi BiH 3po6HTb
3 BaMH rrJIaH ,n:iH i ,n:orrOMO)Ke BaM ,n:OTpHMYBaTHCb Horo KpOK 3a KpOKOM.

ne30nJIaTHe n ocepen:HHQTBO(Men:iaaiH)

5IKII.J;O y Bac 3 KHMOCb KOH<pJIiKT MO)KeTe 3arrHCaTHC5I Ha rrocepe,n:HHUTBO(Me,n:iaui5l). B UbOMY
BHrra,n:KY Me,n:iaTOp ,n:orrOMO)Ke BaM rrOMHpHTHC5I He 3BepTalOllHCb ,n:o cy,n:y. BH TaKO)K MO)KeTe
rrOrrpOCHTH CKJIa,n:aHH5I rrpoeKTy Me,2];iauiHHO! yro,n:H a60 3a51BH rrpo ri rrpOBe,n:eHH5I ,n:o cy,n:y, a60 3a51By

npo Me.z::(ial(ilO B KpHMiHanbHiH cnpaBi, a60 3BepHeHH5I .[(0 CY.[(Y npo 3aTBep.[(lKeHH5I MHPOBO'i yrO.[(H,
51Ky BH YKJIanH paHiIIIe ni.[( qac Me.[(ial(i'i.

YBara! Me.[(ial(i5l, npH3HaqeHa CY.[(OM, BHKJIlOqa€ T bC5I
BHna.[(KiB, KOJIH €

3 nocnyrH 6e3KOIIIToBHO'i Me.[(iauj'i Ta

06rpYHTOBaHa ni.[(03pa, II(O MilK CTOPOHaMH KOH<PJIiKTY € HaCHJIbCTBO .

.HKa phHHUH MDK npaBoBolO 1l0nOMoroIO Ta KOHcYJIhTauiclO rpoMallHH?
IOpHL(H'IHa L(OnOMora:
Ha.[(a€ T bC5I, KOJIH np06JIeMa L(aHoi OC06H, HK npaBHJIO, IOpHL(H'IHa, B T.q. KOJIH 3 l(i€ 1 O np06JIeMOIO
nOTpi6HO 6y.[(e 3BepTaTHC5I .[(0 CY.[(Y, HanpHKJIa.[(, KOJIH JIIO.[(HHa 3aXOqe P03JIyqHTHC5I, ane He MOlKe
caMa HanHcaTH n030BY npo p03nyqeHH5I a60 MaTH O.[(HHaQKa XOQe no.[(aTH 3a51BY Ha aniMeHTH i TaKOlK
He 3Ha€ ,

51K C<P0pMYJIIOBaTH TaKHH JIHCT .

•

npaBOBY .[(onOMory Ha.[(a€ IOPHCT,

•

51KII(O BH5IBJI5I€TbC5I,

II(O np06JIeMa JIIO.[(HHH He T1JIbKH IOpH.[(HQHa, TO.[(1 Pa.[(HHK .[(onOMOra€

Bi.[(npaBJI5ITH JIIO.[(HHY TY.[(H, .[(e BOHa MOlKe OTpHMaTH Bi.[(nOBi.[(HY .[(onoMory, Harrp.
.[(0 nCHxoJIori"llHo'i KJIiHiKH, l(eHTPY COl(ianbHOro 3axHCTY a60 BiMiJIeHH5I HeBi.[(KJIa.[(Ho'i .[(onoMorH
.[(JI5I nOCTpaJK.[(anHX
Bl.[( .[(oMaIIIHbOrO HaCHJIJI5I.

rpOMaL(HHChKa L(OnOMora:
•

MOlKe 6YTH, ane He MYCHTh 6YTH nOB' 513aHHM

i3

IOPH.[(H"llHOIO np06JIeMOIO. IIopa.[(a 6y.[(e,

HarrpHKJIa.[(, BKa3YIOQH JIIO.[(HHi Y 51KO'i nOMepJIa 6JIH3bKa JIIO.[(HHa, L(O HKoro o4Jicy CJIm

3BepHYTHcH i nOQaTH opraHi3YBaTH Bci He06xi.[(Hi <popManbHOCTi(Harrp. BH.[(a-qy cBi.[(ol(TBa npo
CMepTb).

•

fpOMa.[(CbKi nopa.[(H Ha.[(a€ rpOMaL(ChKHH: paL(HHK,

•

pa.[(HHK y pa3i BH5IBJIeHIDI, II(O np06JIeMa He €

CyTO IOPH.[(H"llHOIO, He nOBHHeH Bi.[(npaBJI5ITH 'ix B

iHIIIi Micl(51, TiJIbKlf BiH caM MOlKe cnp06YBaTH .[(onOMOITH JIIO.[(HHi .

.HK H Momy 3anHcaTHCH Ha KOHCYJIhTauilO?
a) no TeJIe4JOHY: KOlKeH nOBiT Ma€

cneujanbHHH TeJIe<pOHHHH HOMep .[(JI5I 3anHCIB

Ha.[(aHIDI

iH<popMal(i'i; HOMep TeJIe<poHY .[(ocTynHHH Ha caHTi nOBiTY,
6) a60 B eJIeKTpOHHOMY BHrJIHL(i: Ha BKa3aHY nOBiToM eJIeKTPOHHY a.[(pecy a60 Ha Be6-caHT Hn.,
ms.gov.pllzapisy
B) OC06HCTO: B nOBiToBOMY ynpaBJIiHHi.

JIK 1I0BrO qeKaTHMY nOpaJlH?
IJ:e 3aJIe)I(HTh Bin Toro, CKiJIhKH JIlO.neH rrpHHIIIJIO 3a rropa,[(olO, aJIe, 5IK rrpaBHJIO, rropa,[(a Ha.naeThC5I
B

KOPOTKOMY

TepMiHi.

IOPHCT

a60

pa,[(HHK

rpOMa,[(5IHChKHH

crrp06ye

npHHH5ITH

KO)I(HOrO

6eHecpiuiapa 5IKOMOra IIIBH,[(IIIe.

BHHBTKH:
a) 3 rrOBa)I(HHX rrpHqHH ,[(orrYCKaeThC5I BCTaHOBJIeHH5I IHIIIoro rrOp5I,[(KY 6e30rrJIaTHOrO Ha,[(aHH5I
,[(orrOMora,
6) BariTHi )I(iHKH 3aB)I(,[(H 06CJIyroBYBaHi rrepIIIi.

1lI0 nOTpi6HO ni]lrOTYBaTH?
a) ,n;oKYMeHT, UJ,O nocBi)J.qyc oc06y: Harrp.,rracrropT a60 iHIIIHH ,[(OKYMeHT rri,[(TBep,[()I(YlOqHH Barny
oc06y; a TaKO)I(
6) )J.OKYMeHTH, m;o CTOCYIOThCB Bamoi np06JIeMH: 5IKmO TaKi Y Bac

e. BOHH He e 060B'5I3KOBHM. BH

MO)I(eTe rrpOCTO orrHcaTH lOPHCry, pa,[(HHKY a60 rrocepe'[(HHKOBi rrpo BaIIIY rrp06JIeMY. 51Kmo Y Bac

e

,[(OKYMeHTH, rraM'5ITaHTe rrpo HHX!
B) JIKUJ,O BH npHBaTHHH nmnpHCMeU;h, BH nOBHHHi MaTH: yci cepTHcpiKaTH npo MIHIMaJIhHY
,[(orrOMory Ta MiHiMaJIhHY .norroMory B CiJIhChKOMY rocrro'[(apcTBi qH pH6aJIhCTBi, OTpHMaHY B poui,
B 5IKOMY BH 3BepHYJIHC5I 3a 6e30rrJIaTHOlO ,[(orrOMorolO i OTPHMaHOlO rrpOT5IrOM ,[(BOX rrorrepe,[(Hix
rro,[(aTKOBHX pOKiB, a60 '[(eKJIapauilO Ha UlO CyMy rrpo ,[(orrOMory, OTpHMaHY rrpOT5IrOM Uhoro
rrepio.ny, a60 3a5IBy rrpo HeOTpHMaHH5I TaKO! ,[(orrOMorH rrpOT5IrOM Uhoro rrepio'[(y.

A

BKIIlO B iHBaJIi]l?

51Kmo BH JIlO,[(HHa 3 06Me)I(eHHMH MO)I(JIHBOCT5IMH rrepeCYBaHH5I a60 KOMYHiKaui!, BH MO)I(eTe
CKopHCTaTHCh 3.norrOMorH:

a) cTau;ioHapHO, T06TO B nYHKTi 6e30nJIaTHOi )J.onOMorH:
•

MO)I(eTe rrpHHTH ,[(0 rryHKTy 3 KHMOCh, XTO ,[(orrOMO)I(e BaM '[(i6paTHC5I ,[(0 rryHKTy i 6y,[(e
,[(orroMaraTH lOPHCTOBi 3P03YMiTH Bac, Hrr., ue MO)I(e 6YTH PO,[(Hq, orriKYH a60 oc06a, 5IKa
BHKOpHcToBye MOBY )I(eCTlB,

•

3arrHcYlOqHCh Ha KOHCYJIhTauilO, BH MO)I(eTe 3BepHYTHC5I 3a ,[(orroMorolO ,[(0 rrepeKJIa,[(aqa MOBH
MOBa )I(eCTlB,

6) TaKO* Mo*eTe CKopHCTaTHCB
•

3 )J.onOMorH Y 3PyqHOMY )J.JIB Bac MicU;i:

5IKmO BH He MO)I(eTe BHHTH 3 KiMHaTH 3a CTaHOM 3,[(OPOB' 5I, Hrr. y JIiKapHi qH B,[(OMa,

•

Y Micuj 06rra,[(HaHOMY rrpHCrp05lMH, mO rrOrrennYIOTb CrrirrKYBaHH5I Ha rrpHKrra,n Y IIITa6-KBapTHpi
acouiauii' ,[(OrrOMOralO"lIOrO OC060M ,[(ocBi,[("lIeHHM B TpY,[(HOmaX CrrirrKYBaHH5I,

•

a60 B Micui, ,[(e MO)l(Ha 6y'[(e CKOpHCTaTHC5I rrepeKrra,[(a"lleM )l(eCTOBOIO MOBOIO, Hrr. Y 6Y'[(iBrri
CTapOCTBa rroBiTOBOrO 3 51KOIO rrocTiHHO CrriBrrpaUlOe rrepeKrra,[(a"ll MOBH )l(ecTiB,

B)

oco6u

3

06MemeHUMU

MOmJIUBOCTHMU

TaKOm

MOmYTh

CKOpUCTaTUCH

3i

cDeuiaJIhHOi

Lt:ODOMOrU B 4JopMi:

•

rricJI5I peecTpauii' Ha rrpHHOM 3 BaMH 3B'51)1(eTbC5I IOPHCT a60 pa,nHHK rpOMa,[(5lHCbKHH. BiH MO)l(e
,[(orrOMOITH BaM rro Terre<poHY a60 3a rrocepe,[(HHUTBOM KOMYHiKaTopa iHTepHeToBoro (Hn.,
Skype) a60 erreKrpOHHOIO rrOIIITOIO. <l>opMa ,[(orrOMorH Mae 6YTH 3a3,[(arreri,[(b Y3rO,[()I(eHa 3

.

.

.

..

rrpaUIBHHKOM rrOBlTOBOrO yrrpaBrrlHH5I "lIH MICbKoro yrrpaBrrIHH5I.
•

Heo6xi,[(HO 3arrHIIIHTH CBOi' KOHTaKTHi '[(aHi, Hrr., HOMep Terre<poHY a60 a,npec erreKTpoHHOi' rrOIIITH.

RK BUrJIH)laC Lt:ODOMOra Dm -qac eDmeMii

COVID-19?

Y 2021 poui rroBepHYBc5I cTauioHapHHH pe)l(HM Ha,[(aBaHH5I KOHcyrrbTauiH, arre Bce me
6e3KOIIITOBHa npaBOBa ,[(onOMora, rpOMa,nCbKi KOHcyrrbTauii' Ta rrocepe,[(HHUTBO(Me,[(iaui5l) MO~Tb
Ha,naBaTHC5I 3aco6aMH ,[(HCTaHuiHHoro 3B'513KY, T.e. rro Terre<poHY, erreKrpOHHOIO rrOIIITOIO Ta

3a

)lODOMOrolO iHmux DOCJIYr MUTTCBoro 06MiHY DOBmOMJIeHHHMU, HD., BmeO)l3BiHKU.

YBara!

.5IKmo KOHcyrrbTaui51 Ha.llaeTbC5I ,nHCTaHuiHHO, He rroTpi6HO p06HTH Hi5lKHX 3MB rrpo 51Ki MH

3ra,nYBarrH paHiIIIe!

IIpaBoBa oCBiTa

.5IKmo BH XOqeTe ,[(13HaTHC5I 6irrbIIIe npo CBOi' rrpaBa Ta 060B'513KH, rreperrr5lHbTe rro,[(ii' 51KI
opraH i3 OBYIOTb

y

BaIIIOMY

nOBiTi.

Ha

TaKHX

3axo,[(ax

06rOBop101OTbC5I

npo6rreMH

51KI

rrOBI,[(OMrr5lIOTbC5I B rryHKTax Ha,[(aHH5I 6e30rrrraTHoi' ,[(orrOMorH B ,[(aHOMY rrOBlTl. KepYIOTb HHMH
rpOMa,nCbKi opraHi3auii', 51Ki mO,[(H5I o6crryrOBYlOTb MeIIIKaHuiB y KOHcyrrbTauiHHHX rryHKTax.
IIlYKaHTe: rreKuii', ceMiHapH, couiarrbHi KaMrraHii', TaKO)l( ,[(ocrri,[()I(eHH5I ri,[(iB Ta eKCKypCOBO,[(H,
OC06HCTi 3ycrpiqi, TpaHCJI5luii' B MicueBHX 3MI, Be6iHapH a60 no,nKaCTH Ta Bi,neo, p03MimeHi B
IHTepHeTi. HaH"lIaCTiIIIe TaKi 3axo,nH Bi,n6YBaIOTbC5I B 6i6rrioTeKax, IIIKorrax, MiCU5lX MicueBi Krry6H
,ni5lrrbHOCTi a60 p060TH.
IH<popMaui51 npo MaH6YTHi OCBiTHi 3aXO,[(H, mo npOBO,[(51TbC5I B paHOHi a 6e3KOIIITOBHi MaTepiarrH,
TaKi 51K 6pOrnyPH qH iH<popMauiHHi 6lOrreTeHi, ,[(ocTyrrHi Y

DOBiTOBOMY CTapOCTBi, HD., 3a HOMepOM

TeJIe4JoHY, DpU3Ha-qeHUM Lt:JIH peccTpauii Ha BmBmYBaHHH, a60 Ha Be6-caUTi DOBiry.

IIpaBoBa OCHOBa
3aKOH

3

5

CepnH5I

2015

pOKY

KOHcynbTYBaHH5I Ta IOplI,[(IIQHa OCBITa.

npo

6e30nnaTHY

npaBOBY

,[(OnOMory

rpOMa,[(5lHCbKe

