W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Starostwo Powiatowe w
Raciborzu uruchomiło w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice
ul. Główna 5 , pok. Nr 5 ( parter)
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który świadczy usługi w dniach:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

od
od
od
od
od

14.00
14.00
14.00
8.00
14.00

-

18.00
18.00
18.00
12.00
18.00

W Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
•

•
•
•
•
•
•

osoby fizyczne, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o
udzielenie pomocy miały przyznane świadczenia z pomocy społecznej, jednocześnie
nie mogły mieć wydanej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
osoby które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
osoby posiadające zaświadczenie, że są ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
osoby posiadające ważną legitymację weterana lub legitymację weterana
poszkodowanego,
osoby, które nie ukończyły 26 lat,
osoby, które ukończyły 65 lat,
osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej katastrofy lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,

Pomoc prawna udzielana jest z zakresu:
•
•
•

•

poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach lub o obowiązkach,
wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
udzielenia pomocy w sporządzeniu projektu pisma w/w sprawach za wyjątkiem
sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
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

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
•
•
•

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

