
Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz  edukacji prawnej: 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym  

i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

lub 

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej,  

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub 

d) nieodpłatną mediację, lub 

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-

administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

2. 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, jak również nieodpłatną mediację. 

 

3. Nieodpłatna mediacja obejmuje:  

a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania  

z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz 

korzyściach z tego wynikających;  

b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie 

mediacji;  

c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania 

mediacyjnego w sprawie karnej;  

d) przeprowadzenie mediacji;  

e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody 

zawartej przed mediatorem.  

 

Aby skorzystać z porady należy zapisać się: 

 ON-LINE  

lub 

 pod numerem telefonu 95 747 08 48 od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 

15:00; w piątek w godz. 7:00 – 14:00   
lub 

 e-mail: pomocprawna@powiatmysliborski.pl 

https://np.ms.gov.pl/zachodniopomorskie/my%C5%9Bliborski
mailto:pomocprawna@powiatmysliborski.pl


 

Opinie osoby uprawnionej o udzielonej pomocy  

 

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie - otrzymanej 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. 

Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru 

telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się 

danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. 

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie 

ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio 

do urzędu starostwa powiatowego. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.  

o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym 

numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej 

przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do 

zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi. 

 


