
ZASADY 
UDZIELANIA NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

I ŚWIADCZENIA NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO 

 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu 

terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.  

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 785-050-293 lub drogą mailową: 

npp@powiat.zgierz.pl. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie 

osobiście, oraz  osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

(z wyłączeniem nieopłatnej mediacji), także poza punktem albo za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

 

 

OSOBY UPRAWNIONE  
DO NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEOPŁATNEGO 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
 

Z porad może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej i która PRZED uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży pisemne oświadczenie 

w przedmiotowym zakresie osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej 

lub świadczącej nieopłatne poradnictwo obywatelskie. 

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Zgierski. 

 

 

mailto:npp@powiat.zgierz.pl


ZAKRES 
UDZIELANIA NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

I ŚWIADCZENIA NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO 

 
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; 

• sporządzenie 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 (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; 

• sprawy związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej 

(nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej). 

 

NIEODPŁATNE 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;  

• zmierzające do wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji; 

• w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych 

oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być 

również świadczona nieodpłatna mediacja. 


