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NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 2022 r. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

w naszym mieście. 

Fundacja Wyrównywania Szans NADZIEJA ma przyjemność prowadzić w roku 2022 jeden 

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

ul. Małachowskiego 3 

41-200 Sosnowiec 

 

Punkt NPO jest czynny w godzinach: 

09:00 do 13:00 

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w 

stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa 

pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Oświadczenie składa się osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.. 

 

Jak zapisać się na poradę w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? 

Zadzwoń pod numer: 

502-050-908 

czynny w godzinach pracy UM Sosnowiec: 

- poniedziałek: 

07:30 do 18:00 

- wtorek: 

07:30 do 15:30 

- środa: 

07:30 do 15:30 
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- czwartek: 

07:30 do 15:30 

- piątek: 

07:30 do 13:00 

i wybierz dogodny dla siebie dzień oraz godzinę porady. 

Jaki jest zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? 

1) 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 oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w 

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

jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności 

porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 

zabezpieczenia społecznego. 

 

2) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

 

Podstawa prawna świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) z późn.zm. 
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