
I\IEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, że zgodnię z ustawą z dnia 5

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.lJ. z2015
r. poz. 1255 z poźn. zm.) Powiat Skierniewickiod 1 sĘcznia 2016 r.realizuje
zadanię zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art.9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Skierniewicki ustalił dwa punkty
pomocy prawnej, w których jest udzielana nieodpłatnie pomoc dia osób
uprawnionych.

Nieodpłatna pomoc prawna jest realizowana w następujących punktach według
pontższego harmonogramu :

Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy
ul. KonsĘtucii 3go Maja 6, 96-100 Skierniewice na parterze pokój nr 20, w ktorym
nieodpłatną pomoc prawną świadczy organizacja pozarządowa od poniedziałku
do piątku w godzinach 12:00 - 16:00

Punkt usytuowany w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy
ul. KonsĘtucji 3go Maia 6, 96-100 Skierniewice na pat1crze pokoj nr 28, w którym
nieodpłatną pomoc prawną świadczą radcy prawni oraz adwokaci od poniedziałku
do piątku w godzinach 08:00 - 12:00.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznejz

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 (tj.: Dz.IJ. z 2016 r.
poz. 930 z poźn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienaleznie pobranego świadczenia lub

2) ktora posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnla
5 grudnia 2014 r. oKarcieDuzej Rodziny(tj.: Dz.U.z2016r.poz.785 zpoźn.zm.),
1ub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznta I99I
r. o kombatantach oraz nięktórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (tj.:Dz.IJ. z2016 r. poz.1255), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia201,1 r. o weteranach
działańpoza granicami państwa (Dz. U. z2011 r. Nr 205,poz.1203), lub

5) która nie ukończyła26lat, lub

6) ktora ukończyła 65 lat, lub



7) ktora w wyniku wystąpienia klęski zywiołowej, katastro$ naturalnej lub awarii
technicznej znalazła się w sy.tuacji zagrożenta lub poniosła stra§, lub

8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona potwietdzaprzez okazanię
odpowiedniego dokumęntu lub złożente stosownego oświadczenia. Szczegółowy
vlykaz dokumentów zawarty jest w art. 4 ust. 2 ustawy.

Pomoc prawna polega na:

. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązuj ącym stanie prawnym,
przysfuguj ącychjej uprawnieniach lub spoczyrvających na niej obowiązkach;

. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego j.j problemu
prawnego;

. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawazym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-
administracyjnym;

. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosżów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika zurzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
. prawa rodzinnego,

. prawa pracy,

. przy gotowania do rozpoc zęcia działalności gospod ar czej,

. prawa cywilnego,

. ubęzpięczenia społecznego, prawa do opieki zdrowotnej,

. sprawadministracyjnych,

. spraw kamych,

. prawa podatkowego zvr,yłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności go spod ar cze1 .

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie natomiast obejmowała spraw z zal<resu prawa
celnego, dewizowego, handlowego t działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowywania do jej rozpoazęera.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiętw ciąży jest udzielana w zakresie związartym z
ctążą
i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych.


