
Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna 
zarezerwować telefonicznie termin wskazując punkt, w którym chce uzyskać pomoc, uwzględniając specyfikację punktu 
w zależności od zakresu pomocy której oczekuje. Przed otrzymaniem oczekiwanej pomocy należy złożyć osobie, która 
pomocy udziela pisemne oświadczenie, zgodnie z którym osoba chcąca skorzystać z pomocy oświadcza, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, opieki 
zdrowotnej, spraw emerytalno-rentowych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

NieodpłatnaNieodpłatna pomoc prawna obejmuje w szczególności: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnieniach  i obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie 
projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym), sporządzenie projektu 
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

NieodpłatneNieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, opracowanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

WW punktach można również uzyskać informacje dotyczące mediacji. W przypadku, w którym obsługujący prawnik lub 
doradca obywatelski zarekomenduje takie rozwiązanie, we wskazanym punkcie zostaną wyznaczone posiedzenia 
mediacyjne z udziałem mediatora.

JAK SKORZYSTAĆ
Z POMOCY?

INFORMACJA O PUNKTACH POMOCY

Zgłoszenie zamiaru uzyskania pomocy prawnej odbywa sie poprzez 
zapis pod nr tel 506 166 212 lub elektroniczne na adres e-mail 
1tomaszsojka@gmail.com

Osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność ruchową nie 
będą w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności 
w komunikowaniu się, mogą uzyskać nieodpłatną pomoc również przez 
telefon i za pomocą sieci Internet.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie 
świadczone w przedziale czasowym uzgodnionym 
przez wcześniejszym umawianiu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która złoży 
stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

CZEGO DOTYCZY I KTO MOŻE
SKORZYSTAĆ Z POMOCY?


