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Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie udzielane za pomocą
środków komunikacji na odległość
Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
UWAGA !
Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony osoby udzielającej pomocy.
UWAGA!!! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do internetu) osoba uprawniona może złożyć wniosek o
poradę ustnie przez telefon
Dedykowane nr telefonów oraz adresy e-mail:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze z lokalizacjami:
●
●
●
●
●

Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1
Urząd Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30
Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7
Urząd Gminy Gać, Gać 275

Telefon: 016 6487009 adres e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl
1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16 z
lokalizacjami:
●
●
●

Lokal powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska 16
Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6
Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

Telefon: 730312959, adres e-mail: fundacjapasieka@gmail.com
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie z lokalizacjami:
●
●
●
●

Urząd Gminy Adamówka, Adamówka 97
Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127
Lokal powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska 16
Zespół Szkół w Sieniawie, ul Rynek 4

Telefon: 733660566, adres e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com
W załączeniu wniosek zgłoszenia porady na odległość.
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