Według obecnej ustawy prawo do nieodpłatnej
pomocy przysługuje osobie:

Po nowelizacji ustawy prawo do nieodpłatnej
pomocy przysługiwałoby osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających
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prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i
wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o
zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
1a) której dochód członka rodziny osiągnięty w ciągu
ostatnich 3 miesięcy nie przekroczył kwoty 2000
złotych (w przypadku osób samotnie
gospodarujących 3000 złotych)
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w
ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
4) która posiada ważną legitymację weterana albo
legitymację weterana poszkodowanego,
5) która nie ukończyła 26 lat,
6) która ukończyła 65 lat,
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła
się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
8) która jest w ciąży (pomoc prawna tylko w zakresie
związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w
szczególności praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych).
9) która uzyskała świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko na podstawie ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci,
10) bezrobotnej,
11) niepełnosprawnej,
12) która w ciągu ostatnich 12 miesięcy była objęta
pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, o
systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a potrzebę uzyskania pomocy z
uwagi na trudną sytuację potwierdza kierownik
jednostki pomocy społecznej, pracownik socjalny lub
asystent rodziny,
13) która jest objęta pomocą na podstawie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
14) która jest objęta kuratelą, a potrzebę uzyskania
pomocy potwierdza kurator sądowy,
15) która zamieszkuje w lokalu wchodzącym w skład
publicznego zasobu mieszkaniowego i otrzymała
wypowiedzenie stosunku prawnego odpłatnego
używania lokalu lub zostało wobec niej wytoczone
powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia
lokalu,
16) która uzyskała wizę repatriacyjną w okresie 5 lat
od nabycia obywatelstwa polskiego,
17) która jest obywatelem polskim, powróciła i
przebywa na terenie RP z zamiarem stałego pobytu, a
wcześniej przebywała poza krajem 5 lat (przez 12
miesięcy od powrotu)
18) pełni funkcje rodziny zastępczej lub prowadzi
rodzinny dom dziecka.
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