
 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  

 

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  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie 

problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji 

osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  

o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. 

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie  

z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona 

pomoc w jego realizacji.  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny,  

w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz 
problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.  

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona 

nieodpłatna mediacja. 

  

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:  
a) telefonicznie 68 479 06 39 
b) przez Internet pod adresem: www.edukacja-

prawna.info.pl/powiat-zarski 
 



 
Inne 
informacje                

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie  

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. 

 

Jednostka 
prowadząca 

        adres dni i godziny dyżurów 
 

 
Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 
Obywatelskiej 
CIVIS SUM  
 

 
 
 
Starostwo Powiatowe  
w Żarach 
ul. Jana Pawła II 5  

 
 

 

poniedziałek   7:00 - 11:00 * 

wtorek   7:00 - 11:00 * 

środa 7:00 - 11:00 ** 

czwartek  7:00 - 11:00 * 

piątek  10:00 - 14:00 * 

*nieodpłatna pomoc prawna  
** nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  będzie świadczone  w pierwszą  i czwartą  
środę miesiąca – tj.: 2, 23 stycznia; 6, 27 lutego; 6, 27 marca; 3, 24 kwietnia; 22 maja; 5, 26 
czerwca;3, 24 lipca; 7, 28 sierpnia; 4,25 września; 2, 23 października; 6, 27 listopada; 4 
grudnia 2019 – w pozostałe środy - nieodpłatna pomoc prawna  
 
Pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie organizowane przez Stowarzyszenie CIVIS SUM 
jest świadczone przez adwokatów i radców prawnych 

 
Dyżur telefoniczny prawnika 

pod nr tel.: 789 300 610 
  

 
W pierwszy i trzeci czwartek  miesiąca 

w godz.:17:00 – 18:00 
 
 Daty dyżurów:  
3 i 17 stycznia; 7 i 21 lutego; 7 i 21 marca; 4 i 18 
kwietnia; 2 i 16 maja; 6  czerwca*; 4 i 18 lipca; 1 i 
29 sierpnia; 5 i 19 września; 3 i 17 października; 7 i 
21 listopada; 5 i 19 grudnia 2019 

*6 czerwca dyżur od 17:00 – 19:00 

 

Porady korespondencyjne  

 
opis sprawy wraz z pytaniami należy wysłać na 
adres: porady@civis-sum.org.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:porady@civis-sum.org.pl


LOKALIZACJA I GODZINY FUNKCJONOWANIA USTAWOWYCH PUNKTÓW 
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO: 

   

  

PUNKT NR 1 

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z 

siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o 
powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.” 

Lokalizacja:  Budynek Starostwa Powiatowego w Żarach, ul. Jana Pawła II 5, parter     

dzień tygodnia dyżur w godz.: 

Poniedziałek 7:00 – 11:00 

Wtorek 7:00 – 11:00 

Środa 7:00 – 11:00 

Czwartek  7:00 – 11:00 

Piątek  10:00 – 14:00 
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PUNKT NR 2 

obsługiwany przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z 

siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2 e-mail: civis-sum@civis-sum.org.pl 

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o 
powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r.” 

Lokalizacja:  Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 

maja 1 

dzień tygodnia dyżur w godz.: 

Poniedziałek 8:00 – 12:00 

Wtorek 7:30 – 11:30 

Środa 7:30 – 11:30 

Czwartek 8:00 – 12:00 

Piątek 7:30 – 11:30 

 

PUNKT NR 3 

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na 
podstawie porozumienia z Powiatem Żarskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Lokalizacja:  Urząd Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27, pok. 5 
   

dzień tygodnia dyżur w godz.: 

Poniedziałek 8:00 – 12:00 

Wtorek 8:00 – 12:00 

Środa 8:00 – 12:00 

Czwartek 8:00 – 12:00 

Piątek 8:00 – 12:00 
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PUNKT NR 4 

obsługiwany przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na 
podstawie porozumienia z Powiatem Żarskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Lokalizacja:  Urząd Miasta w Jasieniu ul. XX-lecia 20, pok.317 
   

dzień tygodnia dyżur w godz.: 

Poniedziałek 8:00 – 12:00 

Wtorek 8:00 – 12:00 

Środa 8:00 – 12:00 

Czwartek 8:00 – 12:00 

Piątek 8:00 – 12:00 

 

     

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty 

są nieczynne 

Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 

    

 


