
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  

OPIS USŁUGI: 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;  

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;  

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu odwoławczym lub sądowym i pism w toczącym 

się postępowaniu sądowoadministracyjnym;  

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. 

KTO JEST UPRAWNIONY: Z nieodpłatnej porady prawnej może skorzystać każda osoba, 

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

INNE INFORMACJE: Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie 

przybyć do Punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet lub poprzez zorganizowanie wizyty  

w miejscu zamieszkania. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 

FORMA ZAPISU: TELEFONICZNIE LUB MAILOWO 
 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA              ADRES   

Punkt Nr 1: Radca Prawny  wskazany przez                             ul. Wyszyńskiego 41  

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie                                     21-400 Łuków 

Punkt Nr 2: Adwokat  wskazany przez                                              

Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach 
 
DNI I GODZINY DYŻURÓW                                   TELEFON, E-MAIL  

 od poniedziałku  do piątku          tel.: 25 755 31 69 

Punkt Nr 1: od 8.00. do 12.30   ............................ email: prawnik1-npp@starostwolukow.pl 

Punkt Nr 2: od 12.30 do17.00 .............................. email: prawnik2-npp@starostwolukow.pl 

 

 
Punkty nieodpłatnych porad mieszczą się w lokalu 

dostępnym dla osób niepełnosprawnych. 

                           

SSTTAARROOSSTTWWOO        PPOOWWIIAATTOOWWEE  

ww  ŁŁuukkoowwiiee  
21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17 

tel.025 798 22 03, fax. 025 798 74 91 
internet:  www.starostwolukow.pl , e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl 
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