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ZARZĄD

PRZYJAZNY URZĄD

www.powiattorunski.pl dla niepełnosprawnych
Jeszcze w tym roku niepełnosprawni użytkownicy serwisu internetowego powiatu toruńskiego będą mogli zobaczyć go w nowej 
odsłonie, a to dzięki trwającym właśnie pracom nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób nie w pełni sprawnych

Nowa, bardziej przejrzysta strona, 
zwiększony kontrast, a także możli-
wość odsłuchania treści zamieszczanych  
w serwisie dzięki specjalnej aplikacji to 
tylko niektóre z udogodnień, które powiat 
wprowadza po to, aby ułatwić osobom  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
dostęp do informacji. 

Projektanci nowej strony zwracają 
szczególną uwagę na łatwość poruszania 
się po serwisie, intuicyjność nawigacji oraz 
dostępność niezbędnych formularzy, wy-
szukiwarek i elementów multimedialnych. 
Zanim serwis zostanie oddany do użytku 
jego funkcjonalność zostanie sprawdzona 
przez niezależny audyt z udziałem osób 
niepełnosprawnych. Tylko pozytywna opi-
nia audytorów będzie potwierdzeniem, że 

założenia projektu zostały zrealizowane i po 
serwisie swobodnie będzie mogła poruszać 
się osoba niedowidząca, niedosłysząca, nie-
pełnosprawna ruchowo czy intelektualnie. 
Jednocześnie powstaje także serwis adre-
sowany specjalnie dla osób niepełnospraw-
nych, zawierający przydatne informacje 
dotyczące ubezpieczeń społecznych, źródeł 
i możliwości uzyskania dofinansowań, ulg  
i uprawnień oraz wiele innych, ułatwiają-
cych funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dostosowanie strony do potrzeb osób 
niepełnosprawnych możliwe jest dzięki 
otrzymaniu dofinansowania z Ministerstwa 
Cyfryzacji. Do konkursu o uzyskanie finan-
sowego wsparcia przystąpiło prawie 200 
jednostek z całej Polski. 126 z nich otrzyma-
ło dofinansowanie, a wśród nich – na 30. 

miejscu listy rankingowej – powiat toruński, 
który otrzymał całą wnioskowaną kwotę  
i właśnie podpisuje umowę z Minister-
stwem na dofinansowanie w wysokości 
31,2 tys zł. 

To niejedyna inicjatywa powiatu wy-
chodząca naprzeciw potrzebom niepeł-
nosprawnych. Starostwo Powiatowe  
w Toruniu we współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie planuje opraco-
wanie oraz wydanie w 2016 roku publikacji 
stanowiącej kompendium wiedzy dla osób  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 
Niezbędnik osoby niepełnosprawnej będzie 
zbiorem zagadnień z zakresu działalności 
zakładu ubezpieczeń społecznych, takich 
jak zasady przyznawania rent z tytułu nie-
zdolności do pracy, rent socjalnych, rehabili-

tacji leczniczej oraz aktywizacji zawodowej, 
a także orzecznictwa dla celów ustalenia 
uprawnień do świadczeń. Osoby posiadają-
ce orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści znajdą w niezbędniku wiele pomocnych 
informacji o swoich prawach i uprawnie-
niach, możliwościach otrzymania wsparcia 
ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także 
wiele przydatnych adresów instytucji, stron 
internetowych i numerów telefonów. 

Mamy nadzieję, że publikacja ta oraz mo-
dernizacja powiatowego serwisu umożliwią 
osobom niepełnosprawnym swobodne ko-
munikowanie się i ułatwią codzienne życie 
oraz załatwienie najważniejszych spraw.

(MG)

Prawnicy pomogą najuboższym
5 sierpnia 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku,  
poz. 1255), której celem jest zagwarantowanie wszystkim osobom fizycznym dostępu do informacji prawnej, a tym których 
z uwagi na status materialny lub sytuację życiową nie stać na opłacenie prawników - zapewnienie pomocy prawnej 
Kto może ubiegać się o darmową po-
moc prawną?

Ustawa zakłada, że otrzymają ją oso-
by spełniające co najmniej jeden z poniż-
szych warunków:
•  młodzież do 26. roku życia,
•  osoby posiadające ważną Kartę Dużej 

Rodziny,
•  seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•  osoby fizyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej,

•  kombatanci i weterani,
•  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awa-
rią techniczną.

Od kiedy rusza system nieodpłatnej po-
mocy prawnej?

Od 1 stycznia 2016 roku.
Kto będzie udzielać pomocy?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzie-
lać będą adwokaci i radcowie prawni 
zatrudnieni przez powiat toruński, ale 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych oraz Okręgową Radę Adwo-
kacką. Natomiast w punktach prowa-
dzonych przez organizacje pozarządowe 
porad będą mogli udzielać także dorad-
cy podatkowi oraz absolwenci wyższych 
studiów prawniczych (posiadający co 
najmniej trzyletnie doświadczenie),  
a w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach również aplikanci adwokaccy lub 
radcowscy z upoważnienia odpowiednio 
– adwokata lub radcy prawnego udziela-
jących nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jaki będzie zakres tej pomocy?

Pomoc taka obejmuje: poinformo-
wanie o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących uprawnieniach 
lub o spoczywających obowiązkach; 
wskazanie sposobu rozwiązania proble-
mu prawnego; sporządzanie projektów 
pism; ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym.

Taka pomoc nie może dotyczyć spraw 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowa-

Punkt Dni/godziny Adres
Chełmża
(dla Miasta i 
Gminy Chełmża)

PN 900-1300

WT 900-1300

ŚR 900-1300

CZ 900-1300

PT 900-1300

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Hallera 25, Chełmża

Czernikowo WT 1000-1400

ŚR 1000-1400
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12, p. nr 14

Lubicz PN 1000-1400

WT 1000-1400

CZ 1000-1400

PT 1000-1400

Urząd Gminy w Lubiczu
Lubicz Dolny
ul. Toruńska 24

Łubianka PN 1300-1700 Łubianka
ul. Toruńska 97

Łysomice WT 1000-1400

PT 1000-1400
Urząd Gminy Łysomice
ul. Warszawska 8, p. nr 6 

Obrowo PN 1000-1400

ŚR 1000-1400

CZ 1000-1400

Urząd Gminy Obrowo
ul. Al. Lipowa 27, p. nr 35

Wlk. Nieszawka ŚR 1500-1900 Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej 
Nieszawce, ul. Leśna 1

Zławieś Wlk. CZ 1500-1900

PT 1500-1900
Świetlica Integracyjna /budynek GOPS/
ul. Słoneczna 28, p. nr 11

nia do jej rozpoczęcia.
Gdzie i kiedy będzie można otrzymać 
taką pomoc?

Powiat toruński zawarł porozumienia 
z większością gmin tak, by punkty darmo-
wej pomocy prawnej były zlokalizowane 
w pobliżu osób ich potrzebujących, bez 
konieczności przyjazdu do Torunia, na  
ul. Towarową.
Udział organizacji pozarządowych w po-
mocy prawnej

Zgodnie z zapisami ustawy połowę 
punktów należy przeznaczyć do obsłu-
gi przez organizacje pozarządowe, dla-
tego w dniu 22 października 2015 roku 
ogłoszono konkurs na obsługę punktów 
w Czernikowie, Łubiance, Łysomicach, 
Obrowie i Złejwsi Wielkiej przez te or-
ganizacje. Wpłynęły trzy oferty, komisja 
konkursowa dokona wyboru do końca li-
stopada tego roku. Jeśli okaże się jednak, 
że żadna z organizacji pozarządowych 
nie spełniła wysokich wymagań określo-

nych w konkursie, to 15 grudnia Starosta 
zwróci się do Prezesów Okręgowej Rady 
Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców 
Prawnych o wskazanie adwokatów i rad-
ców prawnych na te punkty.
Komentarz do ustawy

Na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej obecnie działają już podmioty 
świadczące poradnictwo prawne. Są to 
zarówno podmioty o charakterze nie-
publicznym, jak i publicznym. Brak było 
jednak takiego, dla którego udziela-
nie pomocy prawnej byłoby zadaniem 
określonym ustawowo. Problematyką 
tą zajmują się obecnie Biura Porad Oby-
watelskich, Studenckie Poradnie Prawne 
oraz niektóre organizacje pozarządowe. 
Natomiast poradnictwo prawne świad-
czone przez podmioty publiczne koncen-
truje się w instytucjach pomocy społecz-
nej, biurach poselskich i senatorskich, 
Państwowej Inspekcji Pracy, sądach czy 
też np. w Starostwie u Powiatowego 

Uwaga – czasowe utrudnienia  
w dojeździe do Starostwa!

W związku z przebudową ul. Pod 
Dębową Górą oraz jej skrzyżowań  
z ul. Wielki Rów, Batorego i Towarową, 
12 października 2015 r. zostały one 
wyłączone z ruchu. W czasie trwania 
remontu dojazd do Starostwa 
Powiatowego jest możliwy jedynie 
od strony ul. Chrobrego, a dojazd do 
Urzędu Celnego – od Trasy Średnicowej. 
Prace mają zakończyć się do 31 maja 
2016 r.

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY 
PRAWNEJ W POWIECIE TORUŃSKIM OD 1 STYCZNIA 2016 R.:

Rzecznika Konsumentów. Poradnictwo 
prawne i obywatelskie świadczą również 
ośrodki pomocy społecznej i powiatowe 
centra pomocy rodzinie w ramach reali-
zacji niepieniężnych świadczeń z pomocy 
społecznej w postaci poradnictwa spe-
cjalistycznego.

Można uznać, że osoby dysponują-
ce zasobami finansowymi są w stanie 
zapewnić sobie profesjonalną pomoc 
prawną w postaci adwokata czy radcy 
prawnego. Brak było jednak do tej pory 
mechanizmów umożliwiających uzyska-
nie dostępu do tego rodzaju usług oso-
bom, których stan majątkowy nie po-
zwala pokryć kosztów porady prawnej na 
wolnym rynku. Celem zaproponowanych 
w  ustawie rozwiązań jest zbudowanie 
systemu charakteryzującego się możli-
wie największą uniwersalnością, zarów-
no w zakresie dostępu do niego wszyst-
kich mieszkańców, jak i zakresu spraw, 
w których będzie można uzyskać nieod-
płatnie pomoc prawną. System stano-
wić ma zinstytucjonalizowane narzędzie 
umożliwiające uzyskanie pomocy praw-
nej na wysokim poziomie merytorycz-
nym, niezależnie od sytuacji faktycznej  
i majątkowej zainteresowanego.

Ustawa jednoznacznie powierzyła po-
wiatom zadanie w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej, 
ale przy współpracy z gminami, Izbami 
Radców Prawnych i Radą Adwokacką, co 
gwarantuje wysoką jakość pomocy. 

(CM)


