Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Braniewskim
Począwszy od 2016 roku na terenie Powiatu Braniewskiego na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
świadczona jest darmowa pomoc prawna.
Lokalizacja punktów

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczą się przy ul. Królewieckiej 13
w Braniewie (budynek internatu przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie).

Punkt 1 czynny w godzinach 8.00 – 12.00
Punkt 2 czynny w godzinach 14.00 -18.00

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ?
1) osoby, które nie ukończyły 26 lat;
2) osoby, które ukończyły 65 lat;
3) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
4) osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną;
5) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
6) kombatanci;
7) weterani;
8) kobiety w ciąży.
Uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej należy poświadczyć stosowną
dokumentacją, np. poprzez okazanie dokumentu tożsamości, stosownej legitymacji,
zaświadczenia lub np. w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych
katastrofą, klęską czy awarią techniczną, składając stosowne oświadczenie.
Jaką pomoc prawną można otrzymać?
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego,
3) pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy w sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach
przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzenie 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.
W jakim zakresie prawnym można otrzymać pomoc ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

w zakresie prawa pracy;
w zakresie prawa cywilnego;
w zakresie spraw karnych;
w zakresie spraw administracyjnych;
w zakresie ubezpieczenia społecznego;
w zakresie spraw rodzinnych;
w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
w zakresie prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna 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.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego
należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail:
oswiata@powiat-braniewo.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu 55 644 02 40.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu, tel. 55 644 02 40 lub 55 644 02 38.

