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Dla kogo pomoc? 

Dla każdej osoby fizycznej, która wypełni oświadczenie, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
w  tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego 
roku.  
 

Nieodpłatna pomoc prawna 

• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnieniach i  obowiązkach 

• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego 

• sporządzenie projektu pisma, z  wyłączeniem pism 
procesowych w  toczącym się już postępowaniu sądowym 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

• wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu 

• poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach 

• opracowanie indywidualnego planu działania i  wsparcie 
w  jego realizacji 
 

Nieodpłatna mediacja  

• poinformowanie o możliwościach skorzystania 
z  polubownych metod rozwiązywania sporów 

• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku 
o  przeprowadzenie mediacji 

• przeprowadzenie mediacji 

• pomoc w sporządzeniu wniosku do sądu o  zatwierdzenie 
ugody zawartej przed mediatorem 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 
Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, 
dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w  szczególności: 

• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne,  z  zakresu 
pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, 
dla  bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
a  także z  zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, 
ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, 
dla  osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne 

• nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
ze wskazaniem punktów i dyżurów 

Listę publikuje się m.in. na stronie BIP Starostwa 
http://bip.starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/ 

oraz http://www.starostwo.lezajsk.pl/ 
 
 

LOKALIZACJA PUNKTÓW 

• Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk 

pomoc prawna udzielana przez Stowarzyszenie Sursum Corda  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 

 

Urząd Gminy w Kuryłówce 

37-303 Kuryłówka 527 

pomoc prawna udzielana przez adwokata  

we wtorki w godzinach od 09:00 do 13:00 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  

ul. Kopernika 1,  37-310 Nowa Sarzyna 

pomoc prawna udzielana prze radców prawnych 

w poniedziałki w godzinach od 11:30 do 15:30  

oraz w czwartki w  godzinach od 08:00 do 12:00 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 

37-306 Grodzisko Dolne 124A 

pomoc prawna udzielana przez adwokata  

w środy w godzinach od 11:00 do 15:00  

oraz przez radcę prawnego  

w piątki w godzinach od 08:00 do 12:00 

 

• Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk 

pomoc prawna udzielana przez Stowarzyszenie Sursum Corda  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00 

 
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 wskazanym numerem. 

 
 

REJESTRACJA NA WIZYTY 
pod numerem telefonu 882 015 438 lub poprzez e-mail npp@starostwo.lezajsk.pl  

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30  
lub pod adresem www.np.ms.gov.pl 

http://bip.starostwo.lezajsk.pl/28326/28326/
http://www.starostwo.lezajsk.pl/

