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Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych
od Powiatu Nowodworskiego

Nowy Dwór Gdański
budynek Sądu Rejonowego w Malborku - 1 piętro
ul. Warszawska 28 B 
CZYNNY:
Pon.  - Pt.   900 - 1300

Stegna
(punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

budynek Domu Pomocy Społecznej “MORS”
ul. Morska 11 
CZYNNY:
Pon.  - Pt.   900 - 1300

PUNKTY UDZIELANIA
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

POWIAT NOWODWORSKI

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

KOMU PRZYSŁUGUJE ?

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH PORAD!
ZAPRASZAMY!

1) Osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało 
przyznane świadczenie pomocy społecznej  i wobec których w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia
2) Osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny
3) Kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji                    
wojennych i okresu powojennego
4) Weteranom lub weteranom poszkodowanym
5) Osobom, które nie ukończyły 26 lat
6) Osobom, które ukończyły 65 lat
7) Osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosły straty
8) Kobietom w ciąży
9) Osobom, o których mowa w punktach od 1-8, wymagającym 
niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej                         
w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego



NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

OBEJMUJE:
 a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach,

 b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

 c) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach 
dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy     
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.

NIE OBEJMUJE SPRAW:
 a) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności                     
gospodarczej,

 b) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,                       
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

WYMAGANE DOKUMENTY
(przynajmniej jeden z wymienionych)

n oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy 
społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

n pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie             
nienależnie pobranego świadczenia,

n ważna Karta Dużej Rodziny,

n ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich               
lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu     
powojennego,
n ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego,

n dokumenty stwierdzające tożsamość,

n pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej            
uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie        
losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów,

n dokument potwierdzający ciążę.


