
Starosta Lubaczowski  informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 294) Powiat Lubaczowski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Na rok 2019 Starosta Lubaczowski ustalił dwa  punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej, w których od 1 stycznia 2019 roku będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób 

uprawnionych, określonych w/w ustawą. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym lokalu. 

Punkt nr 1:  

     Starostwo Powiatowe w Lubaczowie  

     ul. Jasna 1 

     37-600 Lubaczów   

     Od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 11:30  

Punkt nr 2: 

     Starostwo Powiatowe w Lubaczowie  

     ul. Jasna 1 

     37-600 Lubaczów 

     Od poniedziałku do piątku: od godz. 11:30 do godz. 15:30  

 

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

odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieśd kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

 poinformowanie osoby fizycznej 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, 

 wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

 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, 

 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. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeo, po umówieniu 

terminu wizyty. 

 Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

Zgłoszeo dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 63287 06 w poniedziałki, wtorki 

i środy w godz. 8.00 do 12.00. 

Osoba uprawniona ma możliwośd przekazania opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez dobrowolne wypełnienie 

części B karty pomocy. 

Częśd B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim wypełnia osobiście osoba 

uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobie 

uprawnionej przekazuje się częśd B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych 

zawartych w pkt 1, a także opatrzoną pieczątką komórki organizacyjnej starostwa powiatowego 

obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej jest 

dobrowolne. Częśd B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza osobiście w oznakowanej urnie, 

znajdującej się przed wejściem do  lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawid się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), 

może byd udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległośd. 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

 

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego  

 

Harmonogramu dyżurów w 2019 roku  

dla 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubaczowskiego. 

 

Punkt nr Adres Godziny 
działania punktu 
od poniedziałku  
do piątku 

Podmiot 
prowadzący 

Zarządca/administrator 
lokalu 

Rodzaj punktu 

1 ul. Jasna 1 
pok nr 50 
37 – 600 
Lubaczów 

godz. 
 730 - 1130 

Adwokaci, 
radcowie 
prawni 

Starostwo 
Powiatowe w 
Lubaczowie 

NPP 

2 ul. Jasna 1 
pok nr 50 
37 – 600 
Lubaczów 

godz. 
1130 - 1530 

Organizacja 
pozarządowa  

Starostwo 
Powiatowe w 
Lubaczowie 

NPP 

 

  

 


