
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNANIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 

w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego.

Powiat 
Krasnostawski

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13 wew. 160

dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze 

za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski

WIĘCEJ INFORMACJI: www.pomocprawna.oic.lublin.plpomocprawna@oic.lublin.pl508 247 177 lub (81)710 46 30 www.krasnystaw-powiat.pl

Miejsce świadczenia NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej:NIEODPŁATNEJ 

PUNKT

ŁOPIENNIK

GÓRNY
08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

08.00-12.00

Środa

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Czwartek

PUNKT

KRAŚNICZYN Środa

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Czwartek

PUNKT

GORZKÓW Środa

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

Czwartek

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, 
Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny

Urząd Gminy Kraśniczyn, 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

Urząd Gminy Kraśniczyn, 
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn

Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie, 
ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.

 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 sądowo-

administracyjnym,

• 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 sądowo-

administracyjnym,

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

różnych rodzajach postępowań,

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania 

sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających

• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji

• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

• przeprowadzenie mediacji

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

 Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania 

mediacyjnego;

• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
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