
 

ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

z dnia 2 grudnia 2021 roku 

w sprawie: wyznaczenia pełnomocnika do spraw koordynacji działań wynikających z realizacji ustawy o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 Wyznaczam Panią Ewę Nykowską, pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, na Pełnomocnika do spraw koordynacji działań wynikających z realizacji ustawy 

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

  

 

 

 

 



 

  

 

Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 106/2021 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 2 grudnia 2021 roku 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. 945) w celu koordynacji realizacji zadań 

wynikających z ustawy starosta może powołać pełnomocnika. 

Zadaniem Pełnomocnika będzie koordynacja realizacji zadań związanych z powierzaniem prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

m.in. przygotowanie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej organizacjom pozarządowym i kontrola wykonywania zawartych z nimi umów, czynności związane  

z zawieraniem porozumień z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych, przygotowanie  

i comiesięczne rozliczanie umów z adwokatami i radcami prawnymi oraz koordynacja załatwiania bieżących 

spraw związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie poznańskim. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego Zarządzenia jest uzasadnione. 

 


