Powiat Mielecki
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MIELECKIEGO
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego rozpocznie
funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej, zakładający stworzenie
ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.

więcej informacji będzie można znaleźć na stronie
www.powiat-mielecki.pl

#darmowapomocprawna

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
która nie ukończyła 26 lat, lub
która ukończyła 65 lat, lub
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

w przypadku uprawnionych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej przez przedłożenie
oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
w przypadku osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
w przypadku kombatantów i osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - przez
przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
w przypadku weterana lub weterana poszkodowanego - przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa;
w przypadku osób które nie ukończyły 26 lat lub mają ukończone 65 lat - przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
w przypadku osób dotkniętych klęską żywiołową, katastrofą naturalną albo awarią techniczną - przez
złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne
oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację
kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Wymagane oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczenia przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.
Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w złożonych oświadczeniach
W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje
oświadczenia przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.

Zakres przedmiotowy:
Pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu 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. 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.
Pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1.
2.
3.

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

1.
2.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe nieodpłatnej pomocy prawnej może
udzielać także:
1)
2)
a)
b)
c)
d)

doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
osoba, która:
ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej
czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
W przypadku, o którym mowa pkt 2 ust. 2, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy
prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

3.
4.

5.

6.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania
dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Przed udzieleniem pomocy prawnej dokonywana jest weryfikacja podmiotowa i przedmiotowa mająca
na celu ustalenie czy dana osoba należy do osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy
prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze
powiatu.
Adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy
oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc. Kartę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia
osób uprawnionych adwokat lub radca prawny przekazuje staroście do dziesiątego dnia następnego
miesiąca kalendarzowego w sposób uniemożliwiający powiązanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej
z oświadczeniem osoby uprawnionej.

HARMONOGRAM
UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE MIELECKIM W 2016 ROKU
Dni przyjęć

Lokale, w których udzielona jest nieodpłatna pomoc prawna
Urząd Miejski
w Mielcu
w siedzibie
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
Nr 1,
ul. Tańskiego 3

Urząd Miejski
w Mielcu,
ul.
Żeromskiego
26

Prowadzący /
Zastępstwo

Prowadzący /
Zastępstwo

Adwokat Okręgowej
Rady Adwokackiej

Radca Prawny
Okręgowej
Izby Radców
prawnych

Siedziba byłego przedszkola samorządowego
w Przecławiu
Ul. Rynek 10
39-320 Przecław

Stowarzyszenie wspierania zasobów ludzkich
„Nowy Horyzont ”,
ul. Leszczyńskiego 3, Rzeszów

Siedziba Urzędu Miejskiego
w Radomyślu Wielkim
ul. Rynek 32
39-320 Radomyśl Wielki

Siedziba Urzędu Gminy
w Padwi Narodowej
ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa

Organizacje pożytku publicznego
Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„ Nowe Życie” , ul. Chopina 8, Mielec

Fundacja „Masz Prawo”
ul. Wyspiańskiego 4/82, Tarnobrzeg

Godziny

Prowadzący
porady

Zastępstwo

Godziny

Prowadzący
porady

Zastępstwo

Godziny

Prowadzący
porady

Zastępstwo

Poniedziałek

8 - 12

8 - 12

8 - 13

Adwokat

Adwokat

8 - 12

Radca Prawny

Adwokat/
Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

8 – 12:30

Radca Prawny

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Wtorek

8 - 12

8 - 12

8 - 13

Adwokat

Adwokat

8 - 12

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Adwokat

8 – 12:30

Radca Prawny

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Środa

8 - 12

8 - 12

8 - 13

Adwokat

Adwokat

8 - 12

Radca Prawny

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy/
Adwokat

8 – 12:30

Adwokat

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Czwartek

8 - 12

8 - 12

8 - 13

Adwokat

Adwokat

8 - 12

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Radca Prawny/
Adwokat

8 – 12:30

Adwokat

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

Piątek

8 - 12

8 - 12

8 - 13

Adwokat

Adwokat

8 - 12

Radca Prawny

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy/
Adwokat

8 – 12:30

Radca Prawny

Osoba
wymieniona w
art. 11 ust. 3
ustawy

