
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej,która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
n poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach

lub spoczywających na niej obowiązkach;
n wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
n sporządzenie projektu pisma w sprawach ww., z wyłączeniem pism procesowych;
n 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:
n podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających

na niej obowiązkach;
n wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
n sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

NA TERENIE MIASTA LUBLIN MOŻNA RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, KTÓRA OBEJMUJE:
n poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,

w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
n przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
n przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
n przeprowadzenie mediacji;
n udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Od maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także sprawy związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 
niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY:

ZAKRES POMOCY:

UMÓW PORADĘ:

Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

na terenie miasta Lublin

81 466 12 10

W obecnej sytuacji – okresie stanu epidemii – do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się
na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem punktu, w godzinach odpowiadających 
godzinom stacjonarnej działalności punktu.
Poradę można umówić:

pod numer telefonu: 81 466 12 10 w godzinach 7:30 - 15:30 lub
przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl.

Szczegółowe informacje, w tym lokalizacje oraz harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przypadku powrotu stacjonarnej działalności punktów:
www.bip.lublin.eu w zakładce Urząd Miasta Lublin/Nieodpłatna pomoc prawna.
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