
Zał. nr 1 z dnia

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) w związku z 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Zarząd Powiatu Kolskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu kolskiego w 2023 
roku.

I. Cel konkursu oraz rodzaj zadania

1. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 
publicznego, która w ramach działalności statutowej będzie prowadziła w 2023 roku 
w powiecie kolskim dwa punkty przeznaczone na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediację oraz realizowała 
zadania z zakresu edukacji prawnej.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, 
świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja 

Lokalizacja punktu

1.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja
W Kłodawie w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłodawie, ul. Poznańska 1

- 10.00-14.00 - - 10.00- 14.00

W Babiaku w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15

10.00- 14.00 - - 10.00-14.00 -

W Osieku Małym w budynku
Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1 - - 10.00-14.00 - -

2.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja
W Dąbiu w budynku
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dąbiu, ul. 3-go
Maja 4

10.00- 14.00 - - 10.00-14.00 1

W Grzegorzewie w budynku
Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000- 
lecia Państwa Polskiego 1;

- - 9.00- 13.00 - 9.00-13.00

W Kościelcu w budynku
Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3 - 12.00- 16.00 - - -
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2. W ramach prowadzenia punktów organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1 ) Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje:

□ poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługu
jących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym z związku z 
toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub są- 
dowo-administracyjnym,

□ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

□ sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

□ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie peł
nomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finanso
wym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

□ nieodpłatną mediację.

2) Świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które obejmuje :

□ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczy
wających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu proble
mu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działa
nia i pomoc w jego realizacji,

□ w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkanio
wych oraz zabezpieczenia społecznego,

□ nieodpłatną mediację.

3) Prowadzenia nieodpłatnej mediacji, która obejmuje :

□ poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych 
metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wy
nikających,

□ przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

□ przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej,

□ przeprowadzenie mediacji,

□ udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej 
przed mediatorem.
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a) W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cy
wilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) o mediacji.

b) Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polu
bownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji 
może być wyłącznie osoba uprawniona.

c) Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

d) W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu 
mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych 
oraz wynik mediacji.

e) W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależno
ści od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione po
trzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzona w razie potrzeby, w każdej loka
lizacji Punktu. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w za
kresie, o którym mowa w art. 4a ust.l pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie prze
prowadzania mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania 
dyżuru.

4) Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zada
nia z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trak
cie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa oby
watelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególno
ści w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku.

W umowie Zarząd Powiatu Kolskiego może określić preferowane formy realizacji zadań z za
kresu edukacji prawnej .

II. Wysokość przeznaczonych środków publicznych
Na realizację zadania w 2023 r. przeznacza się łączną kwotę w wysokości 126. 060,00 zl 
brutto ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych), z tego:

1. 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych) na prowa
dzenie dwóch punktów ( 60.060, 00 zł na punkt)

2. 5. 940,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) na realizację zadania z za
kresu edukacji prawnej.



III. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają 
przepisy:

□ Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

□ Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

□ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 
z późn. zm.).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. O powierzenie prowadzenia punktów na obszarze powiatu może ubiegać się organizacja 

pozarządowa, w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt Ib i 22a ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U z 2022 r., 
poz. 1327 z późn. zm.), wpisana na listę, o której mowa w art. lid ust. 1 ustawy 
o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

2. Organizacja pozarządowa przedłoży kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę 
organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze 
Województwa Wielkopolskiego ze wskazaniem zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).

3. Zadania objęte konkursem winny być wykonywane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 
2023 r. (nie dopuszcza się przerw w funkcjonowaniu punktów, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy).

4. W trakcje realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian 
w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim 
powiadomieniu o fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia 
konieczności wprowadzenia zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do 
umowy.

5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja 
powinny być świadczone w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny 
dziennie w lokalach wyznaczonych przez powiat.

6. W sytuacji określonej w art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na żądanie Starosty czas 
trwania dyżuru w ciągu roku może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we 
wszystkich punktach na terenie powiatu. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru 
może nastąpić w trakcie całego roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje 
zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 roku.

7. 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 201 Ir. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa 
powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 
2023 roku.
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8. Oferent zapewnia niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
umożliwiający udzielanie nieodpłatnych porad prawnych lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego czy mediacji, formularze oświadczeń i kart pomocy, a także 
informacje o zasadach i zakresie udzielanej pomocy lub porad oraz osobach 
uprawnionych do ich otrzymania, dostępne w miejscu przeznaczonym dla osób 
oczekujących.

9. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z Powiatem Kolskim.
10. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego 

według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania.
11. W ramach umowy, organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie zadanie 

z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego czy mediacji, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, na każdy 
punkt, w szczególności w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 
r. poz. 945). W umowie Zarząd Powiatu Kolskiego może określić preferowane formy 
realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

12. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienie o wolontariacie zawarte 
z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym 
służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji 
porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych 
okoliczności życiowych.

13. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie osób, które będą wskazane do 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego i mediacji w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego.

V. Termin i warunki składania ofert
□ Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole 

(parter) lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Kole, 
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło w terminie do 24 listopada 2022 r. do 
godziny 15.00

□ Na kopercie należy wpisać nazwę zadania Realizacja zadania publicznego w za
kresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 
kolskiego w 2023 r." oraz pełną nazwę i adres organizacji składającej ofertę.

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w 
formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym.

2. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz .U. z 2018 r. poz. 
2057).
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3. Formularz oferty i druki oświadczeń do pobrania umieszczone są na stronie: 
 oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Kole jako załączniki do 

niniejszego ogłoszenia.
www.starostwokolskie.pl

4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, złożone po terminie lub niekompletne 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wszystkie kolumny oferty należy 
wypełnić. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego 
projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”.

5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem 
określającym sposób reprezentacji.

6. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

VI. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą ubiegać się oferenci, 
którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzie
laniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

• prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 b ustawy o dzia
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

• przedstawią zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, mediato
rem lub osobą , o której mowa w art. 11 ust.3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej;

• dają gwarancję należytego wykonania zadania, przez złożenie pisemnego zobowiązania w 

szczególności w zakresie zapewnienia:

□ poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowa

niem,

□ profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

□ przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szcze

gólności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

• opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieod

płatnej pomocy prawnej

http://www.starostwokolskie.pl


W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

łącznie spełniają następujące warunki:
• posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań więżących się ze 

świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających 

złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań więżących się z 

udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

• posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obo

wiązującym od dnia 1.01.2023 r;

• dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zo

bowiązania w zakresie zapewnienia:

□ poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego 

dokumentowaniem,

□ profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

□ przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie

go, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

• opracowali i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości 

świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

• prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie;

O prowadzenie nieodpłatnej mediacji może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia 

następujące warunki:
• przedstawi umowę zawartą z mediatorem.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa 

sądu okręgowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. - prawo o ustroju sądów 

powszechnych lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizacje pozarządowe 

w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listo

pada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu 

okręgowego.

• nieodpłatną mediację może prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

O powierzenie realizacji zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie 

dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji 
przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przy

znania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Zarząd Powiatu Kolskiego rozwiązał umowę.
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Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz 

z odsetkami albo rozwiązania umowy.

Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
□ Do oceny formalnej i meiytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu 

Kolskiego powoła Komisję konkursową.

□ Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej w oparciu o wymagania wskazane w niniej

szym ogłoszeniu.

□ Rozpatrzenie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

terminu składania ofert.

□ Ocena formalna ofert odbywać się będzie wg kryteriów załączonych w załączniku nr 1.

□ Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu 

wyników otwartego konkursu ofert.

□ Informacji o konkursie udziela Ewa Połomska-Koligot, tel. 63/26 17 823

□ Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane.

□ Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

□ Przy ocenie merytorycznej w szczególności będą brane kryteria zamieszczone w załączniku 

nr 2.

□ O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony pisemnie, 

e-mailem lub telefonicznie.

□ W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni 

wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostanie unieważniony.

VIII. Wybór oferty
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu Kolskiego - 
www.starostwokolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Kole.

IX. Środki przeznaczone na realizację zadania w poprzednich latach

1. W 2021 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieod

płatnej pomocy prawnej przeznaczono środki w wysokości 198.000,00 zł brutto.

2. W 2022 r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieod

płatnej pomocy prawnej przeznaczono środki w wysokości 198 000,00 zł brutto.
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X. Załączniki do ogłoszenia
załącznik nr 1 Kryteria oceny formalnej
załącznik nr 2 Kryteria oceny merytorycznej
załącznik nr 3 wzór oferty realizacji zadania publicznego */ Oferta Wspólna realizacja zadania 
publicznego*, o Której mowa w art. 14 ust.l*/2 * ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i 
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
załącznik nr 4 wzór „oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki, w 
szczególności gdy zachodzi konflikt interesów”
załącznik nr 5 oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o 
powierzania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej.
załącznik nr 6 Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i 
rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego.
załącznik nr 7 oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku 
z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego i jej dokumentowaniu.
Załącznik nr 8 oświadczenie oferenta o opracowaniu i stosowaniu standardów obsługi 
i wewnętrznej kontroli jakości prowadzonej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
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