Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą,
przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o
którym mowa w ww. artykule.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:








poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego, lub
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, lub
nieodpłatną mediację lub,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna









prawa rodzinnego,
prawa pracy,
sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
prawa administracyjnego,
prawa podatkowego,
prawa karnego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje


spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:




działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu
działania i pomoc w jego realizacji,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego.

Kto udziela nieodpłatnej
obywatelskiego

pomocy

prawnej

oraz

nieodpłatnego

poradnictwa

W 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych udzielają adwokaci lub
radcy prawni.
W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porad udzielają doradcy o których
mowa w art.1 pkt. 15 lit. f ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).

W jaki sposób można umówić się na poradę prawną lub nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 785-050-293 lub elektronicznie pod
adresem i.stelmaszewska@powiat.zgierz.pl
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie,
która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

