Punkty nieodptatnej pornocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone
przez adwokat6w i radc6w prawnych:
1. Legionowo, ul. Pilsudskiego 41, p. 3.11

Urzqd Miasta Legionowo
pon.- pt. 16:OO-20:OO
2. Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
Starostwo Powiatowe w Legionowie
pon.

- pt. 16:OO-20:OO

Punkty nieodptatnej pornocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone
przez Stowarzyszenie Pornocy Potrzebujqcyrn "Nadzieja":
(porad prawnych w wymienionych punktach udzielajq radcy prawni oraz osoby posiadajqce tytul
magistra prawa)

1. Legionowo, ul. Pilsudskiego 3

- budynek C (wejScie od ul. Kopernika),

pon.-pt. 8:OO-14:OO
2. Serock, Rynek 21, p, n r 3 1 na Ipietrze
Urzqd Miasta i Gminy Serock
pon. 10:OO-15:OO

Sr. 8:OO-13:OO
pt. 11:OO-16:OO
3. lablonna, ul. Modliriska 152, p. nr. 6 na parterze
Urzqd Gminy IaMonna:
wt. 10:OO-15:OO
CZW.

11:OO-16:OO

4. OSrodek Pomocy Spolecznej w Wieliszewie, ul. Modliliska 23A
obok Urzgdu Gminy
pon. 8:OO-12:OO

5. Nieporet, ul. Dworcowa 9a, p. na Ipietrze
Gminny Oirodek Kultury
czw. 11:OO-16:OO
pt. 11:OO-16:OO

p. n r 8

Uprawnieni do korzystania z nieodplatnej pomocy prawnej:
1. Osoby, ktoryrn w okresie 12 rniesiecy przez zwroceniem sic o udzielenie nieodplatnej

pornocy prawnej przyznano iwiadczenie z pomocy spolecznej,

po przedloieniu oryginalu

albo odpisu decyzji o przyznaniu swiadczenia z pornocy spolecznej lub zaiwiadczenia
o udzieleniu swiadczenia.
2. Posiadacze Karty D u i e j Rodziny, po przedloieniu wainej Karty D u i e j Rodziny.
3. Kornbatanci oraz osoby bgdqce ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

po przedloieniu legityrnacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.
4.

Osoby

posiadajqce

wainq

legitymacje

weterana

albo

legityrnacje

weterana

poszkodowanego, po przedloieniu wainej legitymacji weterana albo legityrnacji weterana
poszkodowanego.

5. Osoby, ktore nie ukonczyly 26 roku iycia, po przedloieniu dowodu toisamosci.
6. Osoby, kt6re ukonczyly 65 roku iycia, po przedtoieniu dowodu toisarnosci.
7. Osoby, ktore w wyniku wystqpienia kleski zywiolowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazly sie w sytuacji zagroienia lub poniosly straty,

po

zloieniu

oswiadczenia, i e zachodzi co najmniej jedna z w y i e j wymienionych okolicznosci.
8. Kobiety w ciqiy, po przedloieniu dokurnentu potwierdzajqcego ciqie.

Osoba udzielajqca nieodplatnej pornocy prawnej m o i e poprosii o zloienie oswiadczenia
w zwiqzku z uprawnieniami do otrzyrnania nieodptatnej pomocy prawnej. Osoba
uprawniona sklada oiwiadczenie pod rygorem odpowiedzialnoici karnej za zloienie
falszywego oswiadczenia. Skladajqcy oiwiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nich
klauzuli o nastepujqcej tresci: ,,Jestem iwiadorny odpowiedzialnosci karnej za zloienie
falszywego oiwiadczenia.". Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnoici
karnej za zloienie falszywego oswiadczenia.
UWAGA!

Nieodplatna pomoc prawna zostanie udzielona wylqcznie osobom uprawnionym
po przedloieniu odpowiedniego dokurnentu i zloieniu stosownego oswiadczenia
osobie udzielajqcej nieodplatnej pomocy prawnej.

