KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

Opis usługi

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 przekazanie osobie
poradnictwa .

uprawnionej

informacji

o

innych

jednostkach

nieodpłatnego

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może
skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży
stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 698 740 865
w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełm, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7:30 do 15:30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę także poza
punktem albo przez telefon.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka
prowadząca
Adwokaci

adres
Pl. Niepodległości 1,
22-100 Chełm,
Pok. 312A

dni i godziny dyżurów
W miesiącach: styczeń, marzec, maj, sierpień,
wrzesień, listopad

telefon
698 740 865

pon. – pt.,
godz. 12:00-16:00
Radcy prawni

Pl. Niepodległości 1,
22-100 Chełm,
Pok. 312A

W miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, lipiec,
październik, grudzień

698 740 865

pon. – pt.,
godz. 12:00-16:00
Porad udzielają
Pl. Niepodległości 1,
adwokaci i radcowie 22-100 Chełm,
prawni wskazani
Pok. 312
przez organizację
pozarządową
Porad udzielają
Pl. Niepodległości 1,
adwokaci i radcowie 22-100 Chełm,
prawni wskazani
Pok. 312
przez organizację
pozarządową

698 740 865
pon. - pt.,
godz. 7:30-11:30

pon. – pt.,
godz. 12:00-16:00

698 740 865

