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Kto otrzyma darmową pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
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 będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi
oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z
upoważnienia odpowiednio — adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy
prawnej.

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:
Osoby,
którym
w
okresie
12
miesięcy
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie pomocy społecznej i wobec której w
tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia
Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu
świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano
wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia
- ważna Karta Dużej Rodziny

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

- ważne zaświadczenie o uprawnieniach
kombatanckich lub osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego
- ważna legitymacja weterana lub
weterana poszkodowanego
- dokumenty stwierdzające tożsamość

Osoby, które ukończyły 65 lat

- dokumenty stwierdzające tożsamość

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły straty
Osoby, o których mowa w punktach od 1-6,
wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej
pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej
lub zdarzenia losowego

- oświadczenie, że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w tym
przepisie

Weterani lub weterani poszkodowani

- pisemne oświadczenie, że osoba jest
uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi
na sytuację kryzysową lub zdarzenie
losowe nie jest w stanie przedstawić
dokumentów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz. U. 2015
poz. 1255.

Punkt

ł.

Osoba świadcząca nieodpłatną pomoc
prawną

Lokalizacja

Lokal biurowy przy ul. 3 Maja 15,
43-200 Pszczyna
Tel. (32) 211 90 86

Lokal biurowy nr 2.08w Centrum
Kultury w Pawłowicach przy ul.
Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice
Tel. 791 865 706

Dni i godziny,
w których udzielana jest pomoc prawna

Radca prawny

Poniedziałek
Wtorek
środa
Czwartek
Piątek

12.00- 16.00
8.00 - 12.00
14.00 - 18.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Adwokat

Poniedziałek
Wtorek
środa
Czwartek
Piątek

9.00 - 13.00
15.00 - 19.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
15.00 - 19.00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone do prowadzenia organizacjom pozarządowym:

Adwokat, Aplikant Radcowski
- śląska Fundacja Błękitny Krzyż z siedzibą w
Bielsku-Białej

Poniedziałek
Środa

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00

Radca Prawny, Aplikant Radcowski
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż z siedzibą w
Bielsku-Białej

Wtorek
Czwartek
Piątek

7.30 - 11.30
10.00 - 14.00
14.00 - 18.00

Lokal biurowy nr 5 przy ul.
Kopalnianej 6 (byty budynek Dworca
Autobusowego), 43-225 Wola
Tel. (32) 211 91 77 wew.30

Aplikantka Radcowska, prawnik spełniający
wymagania na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2
ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej
-Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma" z siedzibą w Mikołowie

Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

13.00 - 17.00
11.00 - 15.00
8.00 - 12.00

Lokal biurowy nr 101 w Urzędzie
Gminy przy ul. Szkolnej 13,43-230
Goczałkowice-Zdrój
Tel. (32) 736 24 01

Prawnik spełniający wymagania na podstawie art.
11 ust. 3 pkt 2 ustawy o bezpłatnej pomocy
prawnej
-Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma" z siedzibą w Mikołowie

środa
Piątek

11.00 - 15.00
11.00 - 15.00

Lokal biurowy nr 10 przy ul.
Centralnej 57 (byty „Hotel
Robotniczy"), 43-210 Kobiór
Tel. (32) 328 60 72
Lokal biurowy nr 22w Gminnym
Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej
22, 43-267 Suszec
Tel. 781 118 117
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