
Pamietaj, 2e nieodplatna pomoc prawna obejmuje tylko
okreSlony w ustawie zakres spraw i doradca w pewnych

sytuacjach mo2e odm6wi( udzielenia porady.

N I EODPT,AT}IA POMOC PRAWNA

OBEJMUJE:

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiqzuiqcym stanie
prawnym, o przyslugujqcych jej uprawnieniach lub spoczywajqcych
na niej obowiqzkach,

b) wskazanie osobie sposobu rozwiqzania jej problemu prawnegq

c) udzielenie pomocy w sporzqdzeniu projektu pisma

w sprawach dot. punkt6w a i b z wylqczeniem pism procesowych
w toczEcym siq postgpowaniu przygotowawczym lub sqdowym
i pism w toczqcym sig postgpowaniu sqdowoadministracyjnym,

d)sporzEdzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt6w
sqdowych lub ustanowienie pelnomocnika z urzgdu

w postepowaniu sqdowym, ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postepowaniu sqdowoadministracyjnym.

N!E OBE.IMUJE SPRAW:

a) podatkowych zwiqzanych z prowadzeniem dzialalnoici
gospodarczej,

b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

c) zwiEzanych z prowadzeniem dzialalnoSci gospodarczej,
z wyjqtkiem przygotowania do rozpoczgcia tej dzialalno5ci.

Osoby, kt6re nie kwalifikujq siq do uzyskania pomocy w ramach

nieodplatnych porad prawnych, mogq skorzystai z pomocy

W Polsce jest wiele innych instytucji, w
skorzysta( z darmowej pomocy, np.:

http://www.ms.gov.pl/ - Ministerstwo Sprawiedliwoici
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

http://www.ztn.com.pl/ - Zaborskie Towarzystwo Naukowe

http://www.darmowapomoc.com.pl/

http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_pl.htm

kt6rych

https://wwwobywatel.gov.pl/ - dobre 2r6dlo informacji o uslugach, kt6re

Swiaday dla obywateli. Mo2liwoii korrystania - bez zgody wlasciciela

- ze wvystkich umieszczonych tam tre(ci i materiat6w

http://www.pokrzywdzeni.gov.pll - strona internetowa, na kt6rej znajduj4

siq informacje o prawach os6b pokrzywdzonych przestepstwem

http://www.niebieskalinia.pll - Og6lnopolskie Pogotowie dla Ofiar Pzemocy

w Rodzinie, tel. 0 800 1 20 002, 22 666 28 50

http://www.senior.pl/ - zawiera porady dla os6b starszych: zdrowig praca,

emerytura, finanse, hobby, edukacja, opieka

https://uokik.gov.pl/ - Rzecznik Konsument6w

http://wwwbrpd.gov.pl/ - Rzecznik Praw Dziecka

http://www.brpo.gov.pl/ - Rzecznik Praw Obywatelskich

http://wwwbpp.gov.pll - Rzecznik Praw Pacjenta

http://www.rzu.gov.pl/ - Rzecznik Praw Ubezpieczonych

https://www.pip.gov.pl/pl/ - Paf stwowa lnspekcja Pracy

http://www.zus.pll - Zaklad Ubezpieczef Spolecznych

http://www.prezydent.pl/kancelaria/interwencyjna-pomoc-prawna/interwencja-prawna/

- Biuro lnterwencyjnej Pomocy Prawnej przy Kancelarii Prezydenta RP

http://www.mediacja.gov.pl/ - informacje o postepowaniu mediacyjnym

http://europa.eu/youreurope/advice/index-pl.htm - porady iwiadczone drogq

elektronicznq

Biura interesanta przy sqdach, Biura Poselskie i Senatorskie

ZaeoRsKrE
Towanzvsrwo

NauKowE

NIEODPT.ATNA
POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2016 roku mo2na skorzysta( z punkt6w nieodplatnej
pomocy prawnej dzialajqcych w ramach ustawy o nieodplatnej
pomocy prawnej oraz edukacji.

Wybierasz sie do punktu nieodplatnej pomocy prawnej,
aby zasiggnq( porady? Pamietaj o kilku zasadach:

PLANOWANIEWIZYTY

1) Sprawdi; czy jestei uprawniony do nieodplatnej pomocy
prawnej.

o JeSIiTAK - zabierz ze sobq odpowiednie dokumenty.
o Je5li NIE - informacje, co zrobi( znajdziesz w dalszej czg5ci ulotki.

2) Przemy3I caly problem - zastan6w siq nad tym, czego chcesz

siq dowiedzie(? Spr6buj przypomnie( sobie wszystkie fakty (np. daty,

nazwy instytucji, imiona i nazwiska os6b). Jeili trzeba, sporzqd2 pomocne
p62niej notatki.

3) Zastan6w siq - mo2e problem mo2na rozwiqza( polubownie -
zapytaj doradcq o alternatywne metody rozwiqzywania spor6w - spr6buj

ugody, mediacji, negocjacji. Pamiqtaj, 2e postgpowanie sqdowe to czqsto

nerwy, emocje, kosay, czas itp.

4) Przygotuj dokumenty - odszukaj,
uporzqdkuj chronologicznie i zabierz ze sobq
catq dokumentacjg zwiqzanq ze sprawE
(np. wezwanie do zaplaty, pozew, akt notarialny,

itp.). PamiQtaj, aby niczego nie ukrywa( i aby
odbiera( korespondencjq - robisz to dla swojego
dobra.

,+.rb 1\bJ

2rioBiur Porad Obywatelskich -
- http://www.zbpo.org.pl,

Uniwersyteckich Poradni Prawnych -

- http://www.fu pp.org.pl, i i nnych instytucji.

^r2fl.' q.
darmowapomoc.com.pl

ztn.com.pl

powiat.suwalski.pl i

I

Zadanie publiczne jest finansowane ze Srodk6w otrzymanych
od Powiatu Suwalskiego

ffir;Hfii{lflhi?rffft,l,# ffii
zapytaj osobiScie lub telefonicznie w urzgdzie I
:fl:::ill*flTHJI:'iltI:.:fl:Ij;"H"ccomp a

Co zrobii, gdy nie kwalifikujesz siq na

N r EODPT.ATNA POMOC PRAWNA?
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WIZYTA KROK PO KROKU

1) Ptzyjd2 z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie przychod2 ze swojq
sprawE ,,na ostatniE chwilq'i PrzyjdL do punktu na tyle wcze5nie,
by doradca m6gt Ci poSwiqci( wystarczajqcq ilo5( czasu. Pamiqtaj,2e musi
on przeanalizowa( calq sprawe, lqcznie z dokumentami, obmySlet
strategiq, a w razie potrzeby miei tak2e czas na przygotowanie
odpowiedniego pisma.

2) Staraj siq przedstawit swojq sprawe obiektywnie. Jeili mo2esz,

staraj sig unika( emocji. M6w wylqcznie prawdg, niczego nie ukrywajqc.
Pamiqtaj, 2e ka2dy szczeg6l sprawy mo2e by( istotny z punktu widzenia
prawne9o.

3) Okreil z doradcq i dokladnie zapiszcie plan przyszlych dzialaf.
)e2eli z treici porady wynika potrzeba podjqcia konkretnych dziatari
(np. przygotowania odpowiedzi na pozew) staraj sig wraz ze swoim
doradcq okreili( plan przysztych dzialari, w kt6rym okre5la siq kolejne
etapy postqpowania wraz z dzialaniami, jakie musimy kolejno podjq(
i osobami, kt6re bgdq do tego zaanga2owane.

4) Zadawaj pytania. Jeili co( jest dla Ciebie niezrozumiale - dopytuj!
Porada prawna ma za zadanie zwiqkszenie Twojej wiedzy, by5 wiedziat,
co masz dalej zrobi(.

5) Bqdi samodzielny w dzialaniu. Decyzja w ka2dej sprawie nale2y
do Ciebie. Zadaniem doradcy nie jest podejmowanie za Ciebie decyz)i,

lecz pomoc w jej podjgciu. Pamiqtaj, 2e doradca nie jest Twoim
pelnomocnikiem, wigc ustalony plan dzialari musisz wykona( osobi3cie.
Doradca nie reprezentuje klient6w w sqdzie czy urzgdzie, nie wysyla
i nie podpisuje pism, kt6re pom6gl Ci sporz4dzi(

POWIZYCIE

1) Bqdi przygotowany na niekorzystne dla Ciebie wiadomo5ci.

Nie obra2aj sig, jeSli porada, kt6rq uslyszale6 nie jest zgodna z tym,

co chcialei uslysze(. Zadaniem doradcy jest przekazanie Ci informacji

zgodnej z obowiqzujqcym prawem, a nie informacji, kt6ra Cig zadowoli.

Pod tym wzglqdem prawnik przypomina lekarza, kt6ry powinien nam

powiedzie(, jaki jest rzeczywisty stan naszego zdrowia, a nie to,

co chcieliby5my na ten temat ustysze4

2) Nie zniechqcaj sig. Je5li jeste5 niezadowolony z porady lub chcesz

uzyska( potwierdzenie innego doradcy, moiesz uda( siq do innego

prawnika w punkcie lub do innego punktu nieodptatnej pomocy prawnej.

3) Kolejna wizyta w punkcie. Jeili chcesz zgtosi( siq do doradcy

po raz kolejny, om6w pokr6tce na wstgpie wizyty, czego dotyczyla sprawa.

Doradcy udzielaj4 setek porad prawnych miesiqcznie i mogq nie pamiqta(

Twojej sprawy.

4) Korzystaj ze zdobytej wiedzy. Nie popelniaj tych samych bled6w

albowiem celem porady jest tak2e wzrost iwiadomoici i kultury prawnej

os6b korzystajEcych z pomocy.

5) Porada jest bezplatna. Twoja wdziqczno3( nie mo2e przybierat

jakiejkolwiek formy gratyfikacji materialnej - nie stawiaj doradcy

w trudnej sytuacji. Doradcy bqdzie mito, gdy pochwalisz siq, 2e udalo

siq rozwiqza( Tw6j problem.

6) Porada jest poufna. Wszelkie informacje, kt6re przeka2esz doradcy,

w tym Twoje dane osobowe, sq objgte tajemnicq.

7) Polecaj nas innym. Polecaj wizytg w punktach nieodplatnej pomocy

prawnej swoim znajomym, rodzinie, itp. Doradcom zale2y na zapewnieniu

mieszkafcom stalego i szerokiego dostepu do pomocy prawnej.

8) Masz uwagi, spostrzeienia, pytania, wnioski dotyczqce punktriw

nieodplatnej pomocy prawnej?

ZgloS je do Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

ztn@ztn.com.pl

tel. 791 530 803

KOMU PRZYSTUGUJE
NIEODPT.ATNA POMOC PRAWNA ?

1) Osobom, kt6rym w okresie 12 miesiqcy poprzedzajEcych

zwr6cenie sig o udzielenie nieodplatnej pomocy prawnej zostalo

przyznane Swiadczenie z pomocy spolecznej i wobec kt6rych

w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale2nie

pobranego Swiadczenia

2) Osobom, kt6re posiadajq Kartq Du2ej Rodziny

3) Kombatantom lub osobom bqdqcym ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego

4) Weteranom lub weteranom poszkodowanym

5) Osobom, kt6re nie ukoficzyty 26lat

6) Osobom, kt6re ukoriczyty 65 lat

7) Osobom, kt6re w wyniku wystqpienia klqski 2ywiolowej,

katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazty sie w sytuacji

zagro2enia lub poniosly straty

8) Kobietom w ciq2y

9) Osobom, o kt6rych mowa w punktach od 1-8,wymagajqcym

niezwlocznego uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej

w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

I oryginal lub odpis decyzji o przyznaniu Swiadczenia z pomocy

spolecznej lub za6wiadczenia o udzieleniu Swiadczenia

I pisemne o6wiadczenie, ze nie wydano decyzji o zwrocie
nienaleznie pobranego Swiadczenia

I wa2na Karta Du2ej Rodziny

I wazne za6wiadczenie o uprawnieniach kombatanckich

lub osobach bgdqcych ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego

I wa2na legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

I dokumenty stwierdzajqce tozsamo((

I pisemne o5wiadczenie, 2e osoba jest uprawniona do jej

uzyskania, a z uwagi na sytuacje kryzysowq lub zdarzenie

losowe nie jest w stanie przedstawii dokument6w

r dokument potwierdzajqcy ciQ2q

WYMAGANE DOKUMENTY
(p rzy n aj mni ej jeden z wy m ienionych)
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