Przedłużenie okresu zmiany formy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Szczecineckiego
do 31 maja 2020 r.
W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje
o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom
i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 294 ze zm.).
Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pod linkiem.
W związku z powyższym zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości, Starosta Szczecinecki
zdecydował o prowadzeniu porad prawnych za pośrednictwem telefonów i poczty e-mail. Porady
bezpośrednie we wszystkich punktach na terenie Powiatu Szczecineckiego zostają zawieszone
do odwołania. Po odwołaniu zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2,
bezpośrednie porady prawne zostaną przywrócone w dotychczasowych punktach.
Powyższy sposób udzielania porad obowiązuje do 31 maja 2020 r. Przewidywany termin
przywrócenia bezpośrednich porad prawnych to 1 czerwca 2020 r.
Osoby chcące umówić się na udzielenie porady w sposób zdalny powinny:
• przesłać na adres e-mail boi@powiat.szczecinek.pl zeskanowany wypełniony formularz
(w załączeniu do pobrania pod wiadomością) lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Obsługi
Interesanta w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek
(przy wejściu na parterze budynku); istnieje możliwość wypełnienia formularza na miejscu
w Starostwie Powiatowym w Szczecinku;
• w tytule e-maila napisać: „nieodpłatne porady prawne”.
Porady prawne udzielane za pośrednictwem telefonu i e-mail będą odbywały się w godzinach
przypisanych dla poszczególnych punktów oraz adwokatów i radców prawnych. Z porad mogą
skorzystać osoby, które uprzednio przesłały zgłoszenie na wspomniany adres e-mail
lub dostarczyły wypełniony formularz do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
w Szczecinku oraz otrzymały mailowe potwierdzenie godziny i terminu kontaktu z prawnikiem.

Punkty

Punkt

Lokalizacja

Starostwo Powiatowe w
Szczecinku

Nr 1

Gmina Biały Bór
Punkt
Nr 2

Gmina Borne Sulinowo

Gmina Grzmiąca

Punkt
Gmina Barwice
Nr 3

Dni i godziny dyżurów
poniedziałki
w godz. od 830 do 1230
wtorki
w godz. od 900 do 1300
środy
w godz. od 1030 do 1430
czwartki
w godz. od 1200 do 1600
piątki
w godz. od 900 do 1300

Osoba świadcząca
usługę
adw. M. Radej
adw. M. Radej
adw. K. Cembała
adw. M. Radej
adw. M. Radej

poniedziałki
w godz. od 1300 do 17 00
czwartki
w godz. od 0800 do 12 00

adw. Ł. Gołubiński

wtorek
w godz. od 0800 do 1200
środa
w godz. od 0800 do 1200
piątek
w godz. od 0900 do 1300
poniedziałki
w godz. od 1300 do 1700
wtorki
w godz. od 1300 do 1700
środy, czwartki
w godz. od 1500 do 1900
piątki
w godz. od 1400 do 1800

r. pr. K. Adamiak

adw. R. Mietlicki

r. pr. K. Adamiak
r. pr. C. Wicik
adw. M. Radej
adw. Ł. Gołubiński
adw. K. Cembała
r. pr. C. Wicik

Dane kontaktowe do osób świadczących usługę porad:
• r. pr. Katarzyna Adamiak: tel. 660 489 647; e-mail: adamiak.k@gmail.com
• adw. Katarzyna Cembała: tel. 513 180 866; e-mail: katka2311@wp.pl
• adw. Łukasz Gołubiński: tel. 662 116 110; e-mail: admiralix5@wp.pl
• adw. Robert Mietlicki: tel. 509 132 366; e-mail: mietlicki@poczta.onet.pl
• adw. Małgorzata Radej: tel. 509 472 609; e-mail: malgorzata.radej@wp.pl
• r. pr. Cezary Wicik: tel. 723 341 298; e-mail: cezarywicik.mediator@wp.pl

