
NIEODPŁATNA  POMOC   PRAWNA 
 

        Działając na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 
1255) Powiat Żuromiński od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie 

realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w 
zakresie  nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Dla Powiatu Żuromińskiego ustalone zostały 2 punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

 
Pierwszy punkt będzie  znajdował się w m. Żurominie, w lokalu 

powiatowym. w siedzibie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w 

Żurominie , ul. Lidzbarska 27, dostępny od poniedziałku do piątku w 
godz.8.00-12.00. 

Obsługę prawną zapewni Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Olsztynie oraz  Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku. 

 
Siedziba drugiego punktu będzie znajdowała się w gminach powiatu 

żuromińskiego. 
Gminy udostępniły lokale dla potrzeb nieodpłatnej pomocy prawnej na 

mocy porozumień zawartych z Powiatem Żuromińskim. 
Punkt mobilny będzie funkcjonował w następujący sposób: 

 

Lp.  Gmina Dzień  Godz. 
przyjęć 

Usytuowanie 
lokalu 

1. Kuczbork 
-Osada 

poniedziałek   8.00-12.00 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

ul. Mickiewicza 7B 
09-310 Kuczbork 

2. Lubowidz wtorek   8.00-12.00  Urząd Gminy w 

Lubowidzu 
ul. Zielona 10 
09-304 Lubowidz 

3. Bieżuń środa 12.00-16.00 Urząd Miasta i 
Gminy w Bieżuniu 

ul. Warszawska 
09-320 Bieżuń 

4. Lutocin czwartek   9.00-13.00 Urząd Gminy w 
Lutocinie 

ul. Poniatowskiego 1 
09-317 Lutocin 

5. Siemiątkowo piątek   8.00-12.00 Urząd Gminy 

w Siemiątkowie  
ul. Wł. Reymonta 3A 

09-135 Siemiątkowo 

 

Drugi punkt powierzony zostanie do prowadzenia organizacji pożytku 
publicznego ,wyłanianej corocznie w trybie postępowania konkursowego . 



 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,   o 

przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

lub 
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu 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, lub 

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. 
 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Osoby fizyczne uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy 

prawnej  
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 

społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i 
wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 

świadczenia lub 
 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub 
 
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego ,lub 

 
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

weteranach działań poza granicami państwa ,lub 
 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub 
 
6) która ukończyła 65 lat, lub 

 
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. 

 
Więcej informacji dotyczącej udzielania nieodpłatnej informacji prawnej znajduje 
się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/  
 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

