Bezpłatna pomoc prawna
dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego
1. Starosta Kolbuszowski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kolbuszowski realizuje
od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego ustalono
trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W Powiecie Kolbuszowskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
usytuowano następująco:
- budynek Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11
Listopada 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.
- budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul.
Jana Pawła II 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.0018.00. Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”. Nieodpłatna
pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i osobę o której
mowa w art. 11 ust. 3.
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach,
Niwiska 487, poniedziałek w godzinach 16.00-20.00, wtorek w
godzinach 16.00-20.00, środa w godzinach 13.00-17.00, czwartek
w godzinach 15.00 – 19.00, piątek w godzinach 15.00-19.00.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców
prawnych.
4. Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez
siebie punktu.

5. Zakres udzielanej pomocy prawnej:
● poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach,

● wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej
problemu prawnego,
● pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu
pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem
pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub
sądowym i pism postępowaniu sądowo-administracyjnym,
● sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
6. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)
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Wykazuje przez przedłożenie
Która posiada ważną Kartę Dużej
ważnej karty Dużej Rodziny,
Rodziny, o której mowa w ustawie
o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
z dnia 5 grudnia 2014 r.
Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).
o Karcie Dużej Rodziny.
Która
uzyskała
zaświadczenie, Wykazuje przez przedłożenie
o którym mowa w ustawi z dnia 24 zaświadczenia, o którym mowa
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz w ustawie z dnia 24 stycznia
niektórych
osobach
będących 1991 r. o kombatantach oraz
ofiarami represji wojennych i okresu niektórych osobach będących
powojennego (Dz. U z 2014 r poz. ofiarami represji wojennych
1206 oraz 2015 r. poz. 693).
i okresu powojennego.
Wykazuje przez przełożenie
Która posiada ważną legitymację ważnej legitymacji weterana
weterana albo legitymację weterana albo legitymacji weterana
poszkodowanego, o których mowa w poszkodowanego, których
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o mowa ustawie z dnia 19
weteranach działań poza granicami sierpnia 2011 r. o weteranach
państwa (Dz. U nr 205, poz. 1203). działań poza granicami
państwa.
Wykazuje przez przedłożenie
Która nie ukończyła 26 lat.
dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
Wykazuje przez przedłożenie
Która ukończyła 65 lat.
dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
Która w wyniku wystąpienia klęski Wykazuje przez złożenie
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub oświadczenia, że zachodzi co
awarii technicznej znalazła się najmniej jedna z okoliczności
w sytuacji zagrożenia lub poniosła wymienionych w tym
straty.
przepisie.
Wykazuje przez przedłożenie
Która jest w ciąży.
dokumentu potwierdzającego
ciążę.

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.
Oświadczenia, o którym mowa, osoba uprawniona składa
udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

