
 

 

KARTA INFORMACYJNA PORAD PRAWNYCH 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NPP)/MEDIACJA 

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 sądowo administracyjnym, 
  

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 sądowo administracyjnym  

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem 

sprawy na drogę sądową. 
  

5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje: 

1)  poinformowanie   osoby    uprawnionej    o możliwościach    skorzystania    z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, 
 

2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, 
 

3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej, 
 

4)  przeprowadzenie mediacji, 
 

5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku zatwierdzenie ugody zawartej  

przed mediatorem. 

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie  

o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego 

rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie 

osoba uprawniona. 
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Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. 

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego 

rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie 

osoba uprawniona. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują 

najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez 

nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi 

mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, 

bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być 

prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach 

spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował 

jeszcze sprawy do mediacji sądowej.  

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną 

niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w Punkcie osobiście, oraz osobom 

doświadczającym trudności w komunikowaniu się (z dysfunkcjami narządu mowy i słuchu) 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej porady obywatelskiej (z wyłączeniem 

nieodpłatnej mediacji) może odbyć się poza Punktem (w miejscu zamieszkania)  

lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e-mail),  

po umówieniu terminu wizyty.   

 

KTO JEST UPRAWNIONY: Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,  

                                                        która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

FORMA ZAPISU: TELEFONICZNIE LUB MAILOWO 

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA      ADRES   

 

FUNDACJA MŁODZI LUDZIOM     uL. Cmentarna 6 

         21-412 Adamów   

 

DNI I GODZINY DYŻURÓW           TELEFON, E-MAIL  

od poniedziałku  do piątku                  25 755 31 69 

od  12.30 do 16.30                                         email: prawnik4-npp@starostwolukow.pl  

 

 

 

 

 

 

Punkt nieodpłatnych porad mieści się w lokalu 

dostępnym dla osób niepełnosprawnych. 
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