KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:





Opis usługi




poinformowanie
osoby
uprawnionej
o
obowiązującym
stanie
prawnym
oraz
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
nieodpłatną mediację, organizowaną w zależności od bieżącego zapotrzebowania, lub
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.

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest:
a) telefonicznie pod nr 698 740 865 w godzinach pracy Urzędu Miasta Chełm, tj. od poniedziałku
do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek w godz. od 8:30 do 16:30,
b) za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – poprzez stronę:

https://np.ms.gov.pl/lubelskie/m.%20Che%C5%82m
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 wizyty rejestrowane są, co godzinę
Inne informacje

Jednostka prowadząca

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście,
oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna
pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość. Bliższe informacje pod nr telefonu: 698 740 865.
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Bliższe
informacje pod nr tel.: 698 740 865.
adres

dni i godziny dyżurów

telefon

Adwokaci

Pl. Niepodległości 1, 22
Chełm
Pok. 312A

W miesiącach: styczeń, luty, marzec,
kwiecień, maj, czerwiec
pon.-pt.,
godz. 12:00-16:00

698 740 865

Radcowie prawni

Pl. Niepodległości 1, 22
Chełm
Pok. 312A

W miesiącach: lipiec, sierpień,
wrzesień, październik, listopad,
grudzień
pon.-pt.,
godz. 07:30-11:30

698 740 865

Porad udzielają adwokaci
wskazani przez
organizację pozarządową

Pl. Niepodległości 1, 22
Chełm
Pok. 312

pon. - pt.,
godz. 07:30-11:30

698 740 865

Porad udzielają adwokaci
wskazani przez
organizację pozarządową

Pl. Niepodległości 1, 22
Chełm
Pok. 312

pon. - pt.,
godz. 12:00-16:00

698 740 865

