
                                                                  

KARTA INFORMACYJNA 
 

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. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Kto może 
skorzystać                            

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży 
stosowne oświadczenie. 

Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 15-866-50-63 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 700 - 1500, za pośrednictwem poczty elektronicznej: dziedzicr@staszowski.eu  
lub za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl  

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 telefonu podanym  
do zapisów. 

JEDNOSTKA 
PROWADZĄCA 

ADRES PUNKTU DNI I GODZINY DYŻURÓW 
 

TELEFON,  
E-MAIL,WWW 

Powiat Staszowski 

Radcy prawni  

(w okresie styczeń-

czerwiec 2020 r.) 

Adwokaci  

(w okresie lipiec-

grudzień 2020 r.) 

ul. Józefa Piłsudskiego 7,  28-200 Staszów poniedziałek –czwartek   

w godz. 800 – 1200 

15-866-50-38 

powiat@staszowski.eu  

www.staszowski.eu  

www.bip.staszowski.eu ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów piątek w godz. 800 – 1200 

STOWARZYSZENIE  

SURSUM CORDA  

z siedzibą w Nowym 

Sączu, ul. Lwowska 11,  

33-300 Nowy Sącz  - 

pomoc prawna 

udzielana przez 

radców prawnych  

i adwokatów 

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek 
poniedziałek w godz. 8 00 – 1200                                                                                                                         

czwartek w godz. 8 00 – 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-441-19-94 

biuro@sc.org.pl 

www.sc.org.pl 

ul. Opatowska  13, 28-210 Bogoria 
środa - godz. 8 00 – 1200                                                                                                                         

piątek – godz. 8 00 – 1200 

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany wtorek w godz. 8 00 – 1200                                                                                                                          
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