
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LEŻAJSKIEGO 
 

Starosta Leżajski zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 294) sporządza i aktualizuje „Listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa”, dostępnej dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego. Listę publikuje się na stronie BIP Starostwa 

http://bip.starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/ oraz http://www.starostwo.lezajsk.pl/ a także zamieszcza się informację o Liście w Kurierze Powiatowym nr 1/2020. Ponadto Listę przekazuje 

się  do urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Leżajskiego celem udostępnienia. Lista dostępna jest w Sekretariacie i w Punktach Obsługi Interesantów w Budynku A i B Starostwa 

oraz  w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Listę udostępniono wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4  oraz art. 11 ust. 10 ustawy 

(udzielający porad informuje osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa gdy jego problem ma charakter złożony).  

 
 

ZAPISY NA WIZYTY W RAMACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (wg art.8a ust. 1 pkt 2) W POWIECIE LEŻAJSKIM   

pod numerem telefonu 17 240 45 30  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30   

e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl     

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:  powiat@starostwo.lezajsk.pl 
 

Osobom, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie    się (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), 

może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej 

osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach. 

Zgodnie z §4.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8  ustawy, uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  

przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobligowane są do złożenia Staroście Leżajskiemu w formie papierowej na adres: Starostwo 

Powiatowe w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk lub w wersji elektronicznej email: powiat@starostwo.lezajsk.pl pisemnego OŚWIADCZENIA, iż nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy (wzór do pobrania na stronie www.starostwo.lezajsk.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna) wraz ze wskazaniem 

okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. 

Kto świadczy 

poradnictwo 
Adres  

(świadczonego poradnictwa)  

Dni i godziny działalności  

(przyjmowania interesantów) 

Zgłoszeń można 

dokonywać osobiście lub 

telefonicznie 

Poradnictwo prawne 

udzielane przez 

Stowarzyszenie  

Sursum Corda 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 65 

37-300 Leżajsk 

parter pok. 54 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i nieodpłatna mediacja  

od poniedziałku do piątku  

w godz. od 08:00 do 12:00 
Tel.: 17 240 45 30 

e-mail: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie  

od poniedziałku do piątku  

w godz. od 12:00 do 16:00 

Poradnictwo prawne 

udzielane przez 

Adwokata 

Urząd Gminy w Kuryłówce 

37-303 Kuryłówka 527 

piętro I pok. 15 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i nieodpłatna mediacja 

w każdy wtorek w godz. od 09:00 do 13:00  

Tel.: 17 240 45 30 

e-mail: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 

Poradnictwo prawne 

udzielane przez 

Radcę prawnego  

i Adwokata  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Grodzisku Dolnym 

37-306 Grodzisko Dolne 124 A 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i nieodpłatna mediacja 

w każdą środę w godz. od 11:00 do 15:00 

 w każdy piątek w godz. od 08:00 do 12:00 

Tel.: 17 240 45 30 

e-mail: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 

Poradnictwo prawne 

udzielane przez 

Adwokata 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie 

ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna 

III piętro, pok. 31 

Nieodpłatna Pomoc Prawna i nieodpłatna mediacja 

w każdy poniedziałek  w godz. od 11:30 do 15:30  

w każdy  czwartek w godz. od 08:00 do 12:00 

Tel.: 17 240 45 30 

e-mail: 

powiat@starostwo.lezajsk.pl 

POWIAT  LEŻAJSKI 

POMOC W ZAKRESIE 
 

»  Prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów; 

»  Spraw z zakresu prawa pracy; 

»  Spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej; 

»  Spraw z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa   

 rzeczowego  i spadkowego; 

»  Spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa do opieki  zdrowotnej; 

»  Spraw z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego; 

»  Spraw z zakresu prawa podatkowego – z wyłączeniem spraw związanych 

 z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

»  Spraw z zakresu prawa karnego; 

»  Inne. 
 

 

NIEODPŁATNA  

POMOC PRAWNA 

 
Informacja o stanie  

prawnym i przysługujących  
uprawnieniach lub obowiązkach 

 

 
Wskazanie sposobu rozwiązania 

 problemu prawnego 
 

 
Sporządzenie projektu pisma  

z wyłączeniem pisma procesowego 
 

 
Sporządzenie projektu pisma 

o zwolnienie od kosztów  
sądowych lub ustanowienie  

pełnomocnika z urzędu 

 

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNE  

PORADNICTWO 

OBYWATELSKIE 
 

 
Wsparcie w rozwiązaniu  

indywidualnego problemu 
 

 
Pomoc dla zadłużonych 

 

 
Pomoc w zakresie spraw mieszkaniowych 

 

 
Pomoc w zakresie zabezpieczenia 

społecznego 
 

 

DLA KOGO POMOC? 
 

Dla każdej osoby fizycznej, która złoży OŚWIADCZENIE,  

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej 

 

POMOC NIE OBEJMUJE  
 

» spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

W I Ę C E J  N A  S T R O N I E  

darmowapo mocprawna.ms.gov.pl /   lub   www.starostwo.lezajsk.pl   

GDZIE UZYSKAĆ POMOC ? 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  i  NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE   

w POWIECIE LEŻAJSKIM w 2020 roku 
NIEODPŁATNA  MEDIACJA 

 
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 
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