kobiety w ciąży

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną wymagane
jest okazanie dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do skorzystania z niej:

Pomoc prawna ma charakter
konsultacyjny i polega na:
poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
ź wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego;
ź udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym);
ź sporządzeniu 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.
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ź

ź
ź

ź
ź

ź

osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu
świadczenia, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa
w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej
Rodziny;
kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących oﬁarami represji wojennych i okresu powojennego lub
ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa;
osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód
tożsamości;
osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
osoba, która jest w ciąży okazuje dokument potwierdzający ciążę.

Pomoc prawna w formie konsultacji udzielana jest przez adwokatów, radców
prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia
przez aplikantów adwokackich lub radcowskich.

Uprawnieni mogą uzyskać
informacje w zakresie:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W punktach pomoc prawna udzielana jest również z zakresu praw lokatorów
budynków prywatnych zwróconych właścicielom w trybie „dekretu Bieruta”.

