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Pomoc prawna
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej
pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015.1255)
W Siedlcach PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ będą mieściły się w budynkach Urzędu Miasta
Siedlce :
- przy Skwerze Niepodległości 2
- przy ul. Oskara Lange 6
- w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Sienkiewicza 32
szczegółowe informacje - odnośnik do strony

DARMOWA POMOC PRAWNA - najważniejsze informacje
DARMOWA POMOC PRAWNA - odnośnik do strony
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie siedleckim - odnośnik do strony
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w powiecie łosickim - odnośnik do strony

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna :
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z
pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią

techniczną.
Zakres możliwej do uzyskania pomocy prawnej :
Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna w związku z COVID-19
Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na
stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-z
wiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html;
Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, znajdujących się na
stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-z
mian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html;
Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego
Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz
zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej
wywołanej wirusem, opublikowanego na
stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-z
wiazku-zopracowaniem-zalecen.html
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