
 
 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

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 numerem telefonu: 
(016) 624 62 62 

w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00 do 12.00. 
 

Inne informacje                Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty                   

w punkcie porad obywatelskich. 

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 lub 
przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do 
zapisów. 

 

 

 

 

 



 
 

Jednostka 
prowadząca 

        adres dni i godziny 
dyżurów 
 

telefon 

Radcy prawni  
 

Starostwo 
Powiatowe  
w Jarosławiu  
ul. Jana Pawła  
II 17 

poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, 
piątek: 
 800 - 1200 

 

 

(016) 624 62 62 
 

Adwokaci  Urząd Miejski  
w Pruchniku 
ul. Rynek 1 
37-560 Pruchnik 
 
 

poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, 
piątek: 
 800 - 1200 

 

(016) 624 62 62 
 

Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA ul. 
Lwowska 11  
33-300 Nowy Sącz 
 
(radca prawny, 
adwokat) 
 

Starostwo 
Powiatowe  
w Jarosławiu  
ul. Jana Pawła 
II 17 
 
 

poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, 
piątek: 
 1200 - 1600 

 

(016) 624 62 62 
 
 

Urząd Gminy                           
w Wiązownicy                 
ul. Warszawska 15 
37-522 
Wiązownica 

poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, 
piątek: 
 800 - 1200 

 

Polskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością  
Intelektualną  Koło  w 
Jarosławiu ul. Wilsona 
6a 37-500 Jarosław 
 
(radca prawny, 
absolwent wyższych 
studiów prawniczych) 
 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne Gminy 
Radymno sp. z o.o. 
Skołoszów  
ul. Dworska 67,  
37-550 Radymno 

poniedziałek, wtorek, 
środa:  
800 - 1200 

 
 

(016) 624 62 62 
 

 

 
Urząd Gminy  
w Chłopicach  
37-561  
Chłopice 149a 

czwartek, piątek:  
800 - 1200 

 

 


