INFORMACJA
NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM
PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)

Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
to osoba fizyczna, która:


Sposób wykazywania uprawnienia:

w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
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
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
















nie ukończyła 26 lat





ukończyła 65 lat
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty



kobiecie, która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza



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 2004 r.
o pomocy społecznej
przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
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
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
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych
okoliczności
przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

kolejnością)

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGA NA:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzeniu 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 sądowo-administracyjnym.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIE OBEJMUJE:
1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt Nr 2

Punkt Nr 1

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO:
Lokalizacja /adres/

Dni i godziny działania punktu

ul. Józefa Piłsudskiego 7,
28-200 Staszów

poniedziałek – godz. 730 - 1130
wtorek – godz. 900 - 1300
środa – godz. 1200 – 1600
czwartek – godz. 900 - 1300

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

piątek – godz. 1130 – 1530

ul. Zrębińska 33a, 28-230 Połaniec

poniedziałek – godz. 8 00 – 1200
środa – godz. 8 00 – 1200
piątek – godz. 8 00 – 1200

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Punkt Nr 3

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek

ul. Kolejowa 24, 28-210 Bogoria

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

wtorek – godz. 8

00

– 12

00

Podmiot Prowadzący Punkt/
Pomoc prawna udzielana przez
Powiat Staszowski

Starostwo Powiatowe w Staszowie
Radcy prawni
wskazani przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Kielcach

Urząd Gminy w Szydłowie

Powiat Staszowski

środa - godz. 8 00 – 1200
piątek – godz. 8 00 – 1200
wtorek – godz. 8 00 – 1200

Urząd Miasta i Gminy Połaniec

Adwokaci
wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką
w Rzeszowie

czwartek – godz. 8 00 – 1200
poniedziałek – godz. 8 00 – 1200
czwartek – godz. 8 00 – 1200

Zarządca/administrator lokalu

Urząd Gminy w Łubnicach

Urząd Gminy w Oleśnicy

Fundacja Honeste VIVERE
z siedzibą w Warszawie,
ul. Amałowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy w Osieku
(siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

Urząd Gminy w Bogorii

- pomoc prawna udzielana przez Radców
prawnych

Urząd Gminy w Rytwianach
(siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej)

