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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek 11.30-15:30

Wtorek 12.00-16:00

Środa 11.30-15:30

Czwartek 11.30-15:30

Piątek 11.30-15:30

Starostwo Powiatowe Zamość
ul. Przemysłowa 4

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie 
wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24.

Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, przysługuje osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać 
na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Na jaką pomoc
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz 
o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, 

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

• 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

• nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. 
obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające 
innych osób w ciągu ostatniego roku.

możesz liczyć?
Nieodpłatna mediacja obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach 
skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji

• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

• przeprowadzenie mediacji
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku

o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy 
do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje 
przemoc.

50 8 247177 lub (81) 710 46 30 
S pomocprawna@oic.lublin.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.pomocprawna.oic.lublin.pl www.powiatzamojski.pl

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy realizowane jest w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia 
zadania przez Zarząd Powiatu Zamojskiego.


