
 
 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Opis usługi 
 
 
 

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 różnych rodzajach 
postępowań, 

 nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już  
w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie). 

 od dnia 16 maja 2020 r. także sprawy związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą –
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

 
 
Kto może 
skorzystać                            

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym 
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 
 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa 
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo 
składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu 
ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie. 
 

Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  44 732 88 01 
 



 
 

Inne informacje                Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty  

w punkcie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, 
Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania 
albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający 
komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe 
informacje pod numerem podanym do zapisów. 

Jednostka 
prowadząca 

        adres dni i godziny 
dyżurów 
 

telefon 

Radcy prawni  
 

Starostwo 
Powiatowe  

w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97 – 300 
Piotrków 

Trybunalski, 
Aleje 3 Maja 33. 

Pomocy prawnej 
udziela radca 

prawny  
i adwokat 

 
 

Zespół Szkół 
Centrum 

Kształcenia 
Ustawicznego  
w Wolborzu,  

97 – 320 
Wolbórz, 

Modrzewskiego 
107 

 Pomocy prawnej 
udziela radca 

prawny  
i adwokat 

 
 

 
Poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek, 
w godzinach: 
14.00 – 18.00 

piątek w godzinach: 
13.00 – 17.00 

 
 
 
 

 
 
 

Poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek 

w godzinach:  
14.00 – 18.00 

 
 
 

 
44 732 88 01  

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Regionu 
Piotrkowskiego - 
Euroaktywni  
z siedzibą  
w Rozprzy,  

Gminne Centrum 
Kultury  

w Rozprzy,  
97 – 340 
Rozprza, 

Kościuszki 6 
 

Poniedziałek  
w godzinach:   
 13.00 – 17.00 

Wtorek w godzinach:  
16.00 – 20.00 

środa w godzinach: 
 9.00 – 13.00 

 
44 732 88 01  



 
 

ul. Kościuszki 6,  
numer KRS: 
0000338829. 

Pomocy prawnej 
udziela adwokat, 
radca prawny  
i osoba 
wymieniona  
w art. 11 pkt 3 
ustawy  
o nieodpłatnej 
pomocy prawnej  
i edukacji 
prawnej 

czwartek w godzinach: 
9.00 – 13.00 

piątek w godzinach: 
13.00  –  17.00 

 
 

    
 


