
Potrzebujesz pomocy prawnika? 
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego!
nic nie musisz za nią płacić. 
 
Jaką pomoc możesz otrzymać?

 informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem;

 pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od 
sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

 pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego 
realizacji, 

 darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
 
Jak możesz skorzystać z pomocy?
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś 
o umówienie na wizytę 
 
lub 

umów się samodzielnie przez formularz na stronie
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Potrzebujesz pomocy prawnika? 
Nie radzisz sobie z zadłużeniem? 

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana 
nic nie musisz za nią płacić.  

Jaką pomoc możesz otrzymać? 
informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
informację, jak można rozwiązać twój problem; 
pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od 
sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 
pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego 

darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem). 

Jak możesz skorzystać z pomocy? 
ię telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś 

umów się samodzielnie przez formularz na stronie   np.ms.gov.pl
Jak wygląda wizyta? 

UMÓW SIĘ NA 
WIZYTĘ

PRZYJDŹ NA 
WIZYTĘ W 

UMÓWIONYM 
TERMINIE

PRZEDSTAW 
SWÓJ 

PROBLEM

OTRZYMAJ 
PORADĘ

MASZ JESZCZE 
JAKIEŚ 

PYTANIA LUB 
PROBLEM 
W INNEJ 

SPRAWIE?

Potrzebujesz pomocy prawnika?  
 

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem? 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
Taka pomoc jest udzielana za darmo, 

informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; 

pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów 

pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego 

ię telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego (urzędu miasta) i poproś 

np.ms.gov.pl 



 
Przypominamy, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać 
nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo 

Powiatowe w Wieliczce informuje, że w dalszym ciągu do odwołania 

porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość (zdalnie). 

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy 

umówić termin wizyty poprzez: 

• stronę internetową np.ms.gov.pl 

•  lub dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 pod 

numer tel: 12 399 98 36, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje co 

do dalszego sposobu postępowania. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie,że 

nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym 

osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, 

niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Szczegółowe informacje: https://www.powiatwielicki.pl/strefa-

mieszkanca/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html 

 

 

 


