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Rejestracji wizyty do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy 
dokonać pod numerem tel.: (25) 644 72 17, e-mailowo: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub kskaruz@powiatsiedlecki.pl,  
lub za pośrednictwem strony:  https://np.ms.gov.pl

PrzedPrzed 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. Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa 
dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W przypadku udzielania pomocy 
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania 
powyższych oświadczeń.

Osoby,Osoby, które ze względu na znaczną 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.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, 
prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, 
dewizowego i handlowego oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (pomoc przysługuje osobie 
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 
ostatniego roku). 

PomocPomoc prawna obejmuje w szczególności: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących 
uprawnieniach  i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,  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, poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. 

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, sporządzenie 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 pomocy można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Usługa nieodpłatnej mediacji obejmuje 
poinformowanie o możliwościach i korzyściach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, 
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji i postępowania 
mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku 
o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

NieodpłatnaNieodpłatna mediacja nie może zostać przeprowadzona w sprawach, w których sąd lub inny ogran skierował 
strony do mediacji oraz w sprawach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w realacjach stron 
występuje przemoc.

JAK SKORZYSTAĆ 
Z POMOCY?

INFORMACJA O PUNKTACH POMOCY
Lorem Ipsum

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują 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.

CZEGO DOTYCZY I KTO MOŻE
SKORZYSTAĆ Z POMOCY?


