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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

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; 

• nieodpłatną mediację.  

Kto może 
skorzystać                            

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady 
i która złoży stosowne oświadczenie. W sytuacji udzielania nieodpłatnej 
pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia 
stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa oświadczeń, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 (art. 28a zdanie trzecie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej). 
 

Forma 
zapisu  

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 785-050-293  
lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl. 

Inne 
informacje                

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. 
Jednak w przypadku obowiązywania stanu epidemii udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem 

środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. 
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jednostka 
prowadząca, 

radcy prawni/ 
adwokaci 

adres 

 
dni i godziny 

dyżurów 
 

telefon 

organizacja 
pozarządowa 

European Concept 
Consulting 
Foundation 

95-100 Zgierz,  
ul. Długa 49 

 
(budynek   

Starostwa Powiatowego 
w Zgierzu) 

pon. 
wt. 
śr. 

czw. 
pt. 

12:00 -16:00 
12:00 -16:00 
12:00 -16:00 
12:00 -16:00 
11.00-15.00 
(dyżur ze 

specjalizacją 
mediacyjną)  

adwokaci/ radcy 
prawni 

95-010 Stryków,  
ul. Kościuszki 29 

 
(budynek   

Urzędu Miejskiego 
w Strykowie) 

pon. 
wt. 
śr. 

czw. 
pt. 

14:00 –18:00 
08:00 –12:00 
14:00 –18:00 
14:00 –18:00 
08:00 –12:00 

785-050-293 
czynny w godzinach: 

 

adwokaci/ radcy 
prawni 

95-070 Aleksandrów 
Łódzki, ul. Piotrkowska 

4/6 
 

(budynek   
Ośrodka Pomocy 

Społecznej im. Ireny 
Sendlerowej 

w Aleksandrowie 
Łódzkim) 

pon. 
wt. 
śr. 

czw. 
pt. 

08:00 –12:00  
12:00 –16:00  
08:00 –12:00  
12:00 –16:00  
08:00 –12:00 

pon.-pt. 
 
08:30 –14:00  

 

adwokaci/ radcy 
prawni 

95-015 Głowno,  
ul. Kilińskiego 2 

 
(budynek   

Urzędu Gminy Głowno) 

pon. 
wt. 
śr. 

czw. 
pt. 

08:00 – 12:00 
12:00 – 16:00 
08:00 – 12:00 
12:00 – 16:00 
08:00 – 12:00 

 
organizacja 

pozarządowa 
Fundacja Młodzi 

Ludziom 

95-035 Ozorków,  
ul. Lotnicza 1 

 
(budynek   

Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. św. Jana Pawła II 

z Oddziałami 
Integracyjnymi) 

pon. 
wt. 
śr. 

czw. 
pt. 

08:00 – 12:00 
12:00 –16:00 
08:00 – 12:00 
12:00 –16:00 
08:00 – 12:00 


