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zakladka: nieodplatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Turku, Wydzial Organizacyjny, tel.: 63 222 32 26, mail: organizacyjny'apowiat.turek.pl

Podstawowe zasady udzielania nieodpiatnej pomocy prawnej

-

Nieodplatna pomoc prawna udzielana jest osobiscie z wylqczeniem uzycia srodkow komunikowania si^ na odleglosc przez adwokata
lub radc^ prawnego, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach przez dzialajqcego z ich iipowaznienia aplikanta adwokackiego lub
radcowskiego. Wpunktach prowadzonych przez organizacjepozarzqdowe porad udzielajq takze doradcypodatkowi - w zakresie prawa
podatkowego, z wylqczeniem spraw podatkowych zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej. Nieodplatna pomoc prawna
jest udzielana osobom uprawnionym wedlug kolejnosci zgloszeh w danym dniu. Osoba udzielajqca nieodpiatnej pomocy prawnej moze
ustalic z waznych powodow innq kolejnosc.

Dla kogo nieodplatna pomoc prawna
-*
Ustawa zaklada, ze darmow^ pomoc prawn^ (na etapie przeds^dowym) otrzymaj^:
1. mlodziez do 26. roku zycia - na podstawie dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc;
2. osoby fizyczne, ktorym w okresie 12 miesi^cy poprzedzaj^cych zwrocenie si^ o udzielenie nieodpiatnej
pomocy prawnej zostalo przyznane swiadczenie z pomocy spolecznej na podstawie ustawy o pomocy
spoleczne'] - po przedtozeniu oryginalu albo odpisu decyzji o przyznaniu swiadczenia z pomocy spolecznej
lub zaswiadczenia o udzieleniu swiadczenia, o ktorym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spolecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpiatnej pomocy prawnej sklada pisemne
oswiadczenie, ze nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienaleznie pobranego swiadczenia;
3. osoby, ktore ukonczyly 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc;
4. osoby posiadaj^ce wazn^ Kart^ Duzej Rodziny, - po przedstawieniu waznej Karty Duzej Rodziny, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny;
5. kombatanci - po przedstawieniu zaswiadczenia, o ktorym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektorych osobach b^dqcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
6. weterani - po przedstawieniu waznej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 x.o weteranach dzialafi poza granicami panstwa;
1. osoby, ktore w wyniku wyst^pienia kl^ski zywiolowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazly sif w sytuacji zagrozenia lub poniosly straty, zagrozeni lub poszkodowani katastrofy
naturalny, kl^sky zywiolowy lub awariy techniczny - po zlozeniu oswiadczenia, ze zachodzi co najmniej
jedna z wymienionych okolicznosci;
8. kobiety w ciyzy - po przedstawieniu dokumentu potwierdzaj^cego ciqz^.
Osobie uprawnionej, o ktorej mowa w pkt 1-8, wymagajqcej niezwlocznego uzyskania nieodpiatnej pomocy prawnej w przypadku
sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodplatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oswiadczenia, ze jest
ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuacji kryzysowq lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawic wymaganych
dokumentow. Oswiadczenia, o ktdrych mowa, osoba uprawniona sklada udzielajqcemu nieodpiatnej pomocy prawnej pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. Skladajqcy oswiadczenie jest zobowiqzany do zawarcia w nim klauzuli
o nast^pujqcej tresci: „ Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia". Klauzula ta zastfpuje
pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Co obejmuje nieodplatna pomoc prawna
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowi^zuj^cym stanie prawnym, przysluguj^cych jej uprawnieniach
lub spoczywaj^cych na niej obowi^zkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwi^zania dotycz^cego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporz^dzeniu wymagajqcego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezb^dnym
do udzielenia pomocy, z wylqczeniem pism procesowych w post^powaniach przygotowawczym
lub sqdowym i pism w post^powaniu sqdowo-administracyjnym;
• sporzqdzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztow sqdowych lub o ustanowienie pelnomocnika z urz^du.
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodplatna pomoc prawna
Uprawnieni mogq uzyskac informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpocz^cia dzialalnosci
gospodarczej, prawa cywilnego, spraw kamych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia spolecznego, spraw
rodzinnych, prawa podatkowego z wylqczeniem spraw podatkowych zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnosci
gospodarczej, zwiqzanym z ciqzq i urodzeniem dziecka, w szczegolnosci praw rodzicielskich i uprawnieh
pracowniczych (dotyczy wylqcznie kobiet w ciqzy).
Pomoc nie b^dzie obejmowala spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i dzialalnosci
gospodarczej, z wyjqtkiem przygotowywania do jej rozpocz^cia.

