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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2022 r. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym 

mieście. 

Fundacja Wyrównywania Szans NADZIEJA ma przyjemność prowadzić w roku 2022 jeden 

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 

ul. Modrzejowska 42 

41-200 Sosnowiec 

Punkt NPP jest czynny w godzinach: 

13:00 do 17:00 

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne 

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

składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Jak zapisać się na nieodpłatną poradę prawną? 

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 

- czwartek: 
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07:30 do 15:30 

- piątek: 

07:30 do 13:00 

 

i wybierz dogodny dla siebie dzień oraz godzinę porady. 

 

Jaki jest zakres nieodpłatnej pomocy prawnej? 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o 

obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 

sądowoadministracyjnym 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 sądowoadministracyjnym, lub 

3a)  nieodpłatną mediację, 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 

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Podstawa prawna udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: 
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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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