INFORMACJA
dot. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM w ELBLĄGU
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2030)., stworzony został dostęp do nieodpłatnej
pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub
aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa
podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych którzy uzyskali
tytuł magistra lub absolwenci zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu
wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna 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.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej
1) 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 2017r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
3) 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 2016r. poz. 1255 oraz z 2017r. poz. 456 i 1386), lub
4) 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. z 2011r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa powyżej w:
- pkt 1 – wykazuje 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 2004r. o pomocy społecznej,
- pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
- pkt 3 – wykazuje 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,
- pkt 4 - wykazuje 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,
- pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- pkt 7 – wykazuje przez przedłożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,
- pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
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 i 8 , 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 na podstawie pkt. 1-6 i 8, a z uwagi na
sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w 1-5 i 7.
Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt. 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka , w szczególności praw rodzicielskich
i uprawnień pracowniczych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2030).

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu
oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 - prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany przy ul. Łączności 1,
– porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 76
- poniedziałek – piątek 1500- 1900.
Punkt Nr 2 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
- porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 75
- poniedziałek – piątek 730- 1130
Punkt Nr 3 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
- porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 74
- poniedziałek – piątek 1030- 1430.
Punkt Nr 4 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
- porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 78
- poniedziałek, środa, czwartek 1130 – 1530
- wtorek 1230- 1630
- piątek 1030 – 1430
Punkt

Nr

5

prowadzony

w Elblągu ul. Winna 9 pok. nr 315
- porad udziela radca prawny
Tel. 55 236 43 79
- poniedziałek – piątek 815 – 1215

przez

Urząd

Miejski

w

Elblągu

usytuowany

w

Miejskim

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

