Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego:
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,
usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie
mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych)
powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich
aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można
zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów
odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
informując osobę uprawnioną o innych punktach w których
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze
powiatu. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez
osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w
całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma
wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny
informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania
innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego
poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez
starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1.
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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 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z
2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc
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Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna
pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego, lub
3. 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
sądowoadministracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. 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.
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Zgodnie z postanowieniami art. 8
ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje
się telefonicznie pod numerem
telefonu (41) 200 17 85
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