
W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest 

świadczone w 3 punktach na terenie powiatu chełmskiego. 

 

Kto może skorzystać?         

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych 

osób w ciągu ostatniego roku. 

 

Forma zapisu 

Termin wizyty można uzgodnić: 

(1) telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30) 

(2) pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl - w treści należy podać jeden z poniższych 

środków  komunikowania się na odległość wraz z danymi kontaktowymi (uwaga: 

proszę nie opisywać sprawy oraz nie przesyłać dokumentów jej dotyczących):  

✓ telefon - numer kontaktowy  

✓ poczta elektroniczna - adres e-mail 

✓ komunikator internetowy - dane kontaktowe  

✓ wideorozmowa - dane kontaktowe 

(3) za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: 

https://np.ms.gov.pl/zapisy 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: 

− poinformowanie osoby uprawnionej, 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 zgłoszonych przez osobę uprawnioną,  

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

− nieodpłatną mediację,  

− 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. 

 

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, 

− w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw 

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, 

− nieodpłatną mediację. 


