Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
sposób wykazania uprawnienia:
1. Osoba, której przyznano świadczenie z pomocy społecznej w okresie 12
miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 przedkłada oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
 składa pisemnie oświadczenie nr 2 o braku wydania decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny
 przedkłada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3. Osoba, 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
 przedkłada 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. Osoba posiadająca ważną legitymację weterana albo legitymację
weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 przedkłada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o weteranach działań poza granicami państwa.
5. Osoba, która nie ukończyła 26 lat
 przedkłada dokument tożsamości.
6. Osoba, która ukończyła 65 lat
 przedkłada dokument tożsamości.
7. Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub
poniosła straty
 składa oświadczenie nr 1 o wystąpieniu klęski żywiołowej,
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Osoby wskazane w punktach 1-6 wymagające niezwłocznego uzyskania
nieodpłatnej pomocy prawnej, które z uwagi na sytuację kryzysową lub
zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wskazanych dokumentów,
składają oświadczenie nr 3.

