
 
 

 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE 
POWIATU CHRZANOWSKIEGO W 2019 ROKU 

 

Opis usługi 
 

 

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, 

 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, 

 

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  32 625 79 64  
w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 14.00 

 
 
Inne 
informacje                

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

Kobietom w ciąży porady nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane są 

poza kolejnością. 

 



 
 

 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

 

PUNKT GMINA 
LOKALIZACJA 

PUNKTU 

HARMONOGRAM 
UDZIELANIA 

NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ 

PODMIOT 
ŚWIADCZĄCY 

NIEODPŁATNĄ 
POMOC PRAWNĄ 

1. Babice Urząd Gminy 
Babice  
ul Krakowska nr 
56, lokal nr 2 

Od poniedziałku do 
piątku  
w godzinach  
15.00 – 19.00  

Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga  
w Porębie –Żegoty  
ul. Przecznica 31  
32-566 Alwernia  
 
Nr KRS 00000 83964 
 

2. Trzebinia Urząd Miasta  
w Trzebini   
Rynek 18, II piętro, 
pok. nr 2  

Od poniedziałku do 
piątku  
w godzinach  
15.00 – 19.00 

adwokaci 

3. Chrzanów Miejska Biblioteka 
Publiczna  
w Chrzanowie,  
ul. Broniewskiego 
10C 

Od stycznia do 
czerwca oraz od 
września do grudnia: 
poniedziałek – piątek   
w godzinach  
15.00 – 19.00 
 
w lipcu i sierpniu: 
poniedziałek, 
czwartek  
w godzinach  
12.00 – 16.00  
 
wtorek, środa, piątek 
     
w godzinach  
14.00 – 18.00 
 

radcowie prawni 

 


