
Masz problem?    Wydaje Ci się, że Twoja sytuacja jest beznadziejna?    Nie wstydź się o tym rozmawiać!

Udaj się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub 
nieodpłatnej mediacji i skorzystaj z całkowicie bezpłatnej porady w Twojej sprawie. W punktach nieodpłatnej 
pomocy, porad udzielają prawnicy - adwokaci, radcowie prawni, a także doradcy obywatelscy i mediatorzy.

Z usługi, którą Ci przedstawiamy może skorzystać każdy jeśli tylko znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Aby dopełnić formalności, podczas wizyty w punkcie
musisz posiadać przy sobie dowód osobisty albo inny dokument stwierdzający Twoją tożsamość. Warto też mieć ze sobą
dokumenty, które dotyczą Twojego problemu.

Aby skorzystać z porady musisz zapisać się na wizytę - numer telefonu znajdziesz na drugiej stronie ulotki.
Pamiętaj! Standardowo, porady udzielane są w trakcie osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie pomocy. Wyjątek 
stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się. Porada wówczas, może być udzielona za pośrednictwem telefonu albo za pomocą innych środków 
porozumiewania się na odległość.

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z  POMOCY?NIEODPŁATNEJ
Każda osoba fizyczna (w tym prowadząca jednoosobową 
działalność gospodarczą niezatrudniająca pracowników
w ostatnim roku), która złoży oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIE  PROBLEMtaki
straszny jak go malują!

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, 
spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego 
pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze 
dla Ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu          
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do Twojej 
indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące Ci prawa    
i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Tobą plan działania                 
i pomoże w jego realizacji.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć - skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator 
przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, 
wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie 
zastosowanie do Twojej sprawy - przyjdź po informacje.  

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz 
sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uwaga! W czasie trwania epidemii COVID-19 działalność punktów może być czasowo zawieszona.
Wtedy, porady są udzielane zdalnie - za pomocą środków porozumiewania się na odległość,

tj. telefonicznie lub przez e-mail. O szczegółach dowiesz się pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji.
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Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty,
w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi Ci eksmisja, masz problemy 
pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, 
masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.
Wszystkie niezbędne i aktualne informacje (w tym lokalizacje i harmonogramy pracy 

punktów pomocy) znajdziesz na stronie www Twojego powiatu, na stronie np.ms.gov.pl
lub uzyskasz pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji wizyt.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY?

Każda osoba fizyczna (w tym prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniająca pracowników w ostatnim roku), która złoży oświadczenie,

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

CHCESZ SKORZYSTAĆ
Z NIEODPŁATNEJ POMOCY?

UMÓW SIĘ
NA WIZYTĘ!

REJESTRACJA wizyt do wszystkich punktów w powiecie nowosolskim
przez internet - na stronie https://np.ms.gov.pl

lub telefonicznie pod numerem 790 227 119
w dniach: wtorek, środa, czwartek w godz. 10:00 - 13:30. 0
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