Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub
 sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
 nieodpłatną mediację, lub
 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 sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Zgłoszeń dokonuje się:
Telefonicznie: 94 348 86 23
Mailowo: pomocprawna@um.koszalin.pl
Internetowo: np.ms.gov.pl
Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie
wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim w danym punkcie.
Ankietę należy złożyć:
• bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do URNY znajdującej się
w danym punkcie, w którym udzielana jest porada prawna,
• w późniejszym terminie przesłać listownie na adres: Urząd Miejski,
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
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