INFORMACJA
1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w punktach, usytuowanych w lokalach:







na terenie gminy Książ Wielkopolski – Urząd Miejski w Książu Wlkp., przy ul. Stacha Wichury 11a,
63-130 Książ Wlkp., pok. nr 7;
na terenie gminy Brodnica – Urząd Gminy w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica, pok. nr 5;
na terenie gminy Dolsk – Urząd Miasta i Gminy w Dolsku, przy Placu Wyzwolenia 4,
63-140 Dolsk, pok. nr 5;
na terenie gminy Śrem – Starostwo Powiatowe w Śremie, przy ul. Adama Mickiewicza 17,
63-100 Śrem, budynek w podwórzu – I piętro pok. nr 6.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków
komunikowania się na odległość.



Nieodpłatna 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.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych
przypadkach osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność. Kobiecie, która jest
w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.



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,
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży).

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

2. Informacja o osobach uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest:


młodzież do 26. roku życia,



osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego wystąpienie o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o
pomocy społecznej,



osoby, które ukończyły 65. lat,



osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,



kombatanci,



weterani,



zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,



kobiety w ciąży.
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3. Sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 przedkłada oryginał albo odpis decyzji o
przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej
 składa pisemne oświadczenie, że nie wydano
wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia

osoba fizyczna, której w okresie 12 miesięcy
poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie pomocy prawnej zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec
której w tym okresie nie wydano decyzji o
zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

osoba, która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny o której mowa w ustawie
o Karcie Dużej Rodziny

 przedkłada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której
mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Kombatant

 przedkłada zaświadczenie, o którym mowa w
ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego

Weteran

 przedkłada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie o weteranach działań poza
granicami państwa
 przedkładają dokument stwierdzający tożsamość

młodzież do 26. roku życia
osoby, które ukończyły 65. lat

 przedkłada dokument potwierdzający ciążę

kobieta w ciąży

Jeżeli osoby, które są uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na sytuację
kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów wymienionych wyżej składają
pisemne oświadczenie.
 składa pisemne oświadczenie, że z uwagi na
wystąpienie: klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w
sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

zagrożeni lub poszkodowani w wyniku
katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub
awarii technicznej

Powyższe oświadczenia składa się 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.


Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej poprzez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.



Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za zgodą
osoby, dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej. Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy
odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym należy pouczyć osobę uprawnioną.
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4. Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu śremskiego na rok 2018.

Gmina

Brodnica

Dolsk

Książ Wlkp.

Śrem

Lokal
Urząd Gminy w Brodnicy
Brodnica 41
63-112 Brodnica
pok. nr 5

Dni i godziny udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej
15.00 - 19.00

Adwokaci i radcowie prawni

15.00 – 19.00

Organizacja pozarządowa Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie
Porady udzielane przez radcę prawnego

14.00 - 18.00

Adwokaci i radcowie prawni

11.00 – 15.00

Organizacja pozarządowa Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie
Porady udzielane przez radcę prawnego

14.30 - 18.30

Adwokaci i radcowie prawni

środa

14.30 – 18.30

Organizacja pozarządowa Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie
Porady udzielane przez radcę prawnego

czwartek

11.00 – 15.00

piątek

15.00 – 19.00

poniedziałek

11.00 – 15.00

piątek

11.00 – 15.00

środa
wtorek

Urząd Miasta i Gminy w Dolsku
Pl. Wyzwolenia 4
pok. nr 5

poniedziałek

Urząd Miejski w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a,
pok. nr 7

wtorek

Starostwo Powiatowe w Śremie
ul. Mickiewicza 17
budynek w podwórzu
I piętro pok. nr 6

Osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej

czwartek

Źródło: Starostwo Powiatowe w Śremie
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Adwokaci i radcowie prawni
Organizacja pozarządowa Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie
Porady udzielane przez radcę prawnego

