
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE:
Opis usługi: Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 
prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o 
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z 
toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub  sądowo - administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 
1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową lub,

5) skorzystanie z nieodpłatnej mediacji, lub 
6) wsparcie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności 

gospodarczej, jeśli nie zatrudnia się w ciągu ostatniego roku 
innych osób.

           

Kto może skorzystać Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej i która złożyła stosowne oświadczenie.

Forma zapisu            Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 698 740 865

Inne informacje Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą 
stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności 
w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, 
także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość.



Wykaz planowanych w 2022 roku dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej:
Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny 

dyżurów
telefon, e-mail, www

Adwokaci nieodpłatna 
pomoc prawna

Pl. Niepodległości 1
pok. 142 I piętro 

styczeń - czerwiec, 
poniedziałek- piątek: 
12:00-16:00

698 740 865
w godzinach 
07:30 – 16:00
e-mail: 
pomocprawna@umchelm.pl

 Radcowie Prawni 
nieodpłatna pomoc 
prawna 

Pl. Niepodległości 1
pok. 142 I piętro 

lipiec -  grudzień, 
poniedziałek- piątek: 
07:30-11:30

698 740 865
w godzinach 
07:30 – 16:00
e-mail: 
pomocprawna@umchelm.pl

ARS LEGIS – 
Stowarzyszeniem im. 
Św. Ivo Helory – 
Patrona Prawników, 
z siedzibą w  Krakowie, 
ul. Filipa Eisenberga 11 
lok. 1, 31-523 Kraków

Pl. Niepodległości 1
pok. 142 I piętro 

luty, kwiecień, 
czerwiec, 
poniedziałek- piątek: 
07:30-11:30
sierpień, październik, 
grudzień:
poniedziałek- piątek: 
12:00-16:00

698 740 865
w godzinach 
07:30 – 16:00
e-mail: 
pomocprawna@umchelm.pl


