Zapraszamy do skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej!
Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Strzeliński świadczy nieodpłatną pomoc prawną.

Borów
 Urząd Gminy w Borowie, ul. Konstytucji 3-go Maja;
Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00 – Tel. 71 39 33 221
Kondratowice
 Urząd Gminy w Kondratowicach, ul. Nowa 1;
Środa od godz. 14.30 do 18.30 – Tel. 71 39 26 060
Przeworno
 Urząd Gminy w Przewornie, ul. Pocztowa nr 6;
Środa od godz. 15.00 do 19.00 – Tel. 74 81 02 052
Strzelin
 Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11;
Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00-Tel. 71 39 21 971
 Starostwo Powiatowe w Strzelinie, ul. Kamienna 10;
Poniedziałek, Środa i Piątek od godz. 8.00 do 12.00
oraz
Wtorek od godz. 14.00 do godz.18.00 i Czwartek
od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 575 749 955

Wiązów
 Gminna Biblioteka Publiczna w
Wiązowie, Plac Wolności 22;
Piątek od godz. 10.00 do 14.00 – Tel. 71 39 311

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach
pełnienia dyżuru.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielamy:








Młodzieży do 26 roku życia
Rodzinom wieloletnim
Seniorom powyżej 65 roku życia
Kobietom w ciąży
Korzystającym z pomocy społecznej
Weteranom i kombatantom
Dotkniętym katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną

Na czym polega pomoc prawna?

 Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym
stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego, lub
 Udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma
dotyczącego problemu prawego osoby uprawnionej, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 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 sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
prawo pracy, przygotowanie do
rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawo cywilne, sprawy karne, sprawy
administracyjne, ubezpieczenia
społeczne, sprawy urzędowe, sprawy
rodzinne, prawo podatkowe z
wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
podatku związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej, zakresu z prawa
celnego, dewizowego i handlowego,
prowadzenia działalności gospodarczej, z
wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

