
 

  

 

 
 

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

POWIAT JANOWSKI 

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 (będzie świadczona od roku 2020). 

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 lub przesyłając wiadomość 
tekstową SMS w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu:  
669 774 300 

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 (po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod 
wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze 
wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza 
punktem) mogą otrzymać poradę za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość w umówionym terminie. Bliższe 
informacje pod numerem podanym do zapisów. 

 

 

 



Jednostka 
prowadząca 

        adres dni i godziny 
dyżurów 
 

telefon 

Punkt 
Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej 
Dyżury radców 
prawnych w 
miesiącach: 
styczeń, marzec, 
maj, lipiec, 
wrzesień, listopad 
Dyżury 
adwokatów w 
miesiącach: luty, 
kwiecień, 
czerwiec, sierpień, 
październik, 
grudzień 

Starostwo 
Powiatowe w 
Janowie Lubelskim, 
ul. J. Zamoyskiego 
59, pok. nr 218 (II 
p.) 

poniedziałek: 9.00 – 14.00 
wtorek:            9.00 – 14.00 
czwartek:        9.00 – 14.00 
piątek:              9.00 – 14.00 

INFORMACJE i 
ZAPISY: 
telefonicznie lub 
przesyłając 
wiadomość 
tekstową SMS w 
godz. dyżuru 
punktu pod 
numerem 
telefonu:  

669 774 300 

Punkt 
prowadzony przez 
Stowarzyszenie 
„Opoka” 
(adwokaci i 
radcowie prawni) 

Siedziba Urzędu 
Gminy w Batorzu, 
pok. nr 1 

Co drugi poniedziałek: 
9.00 – 13.00 (zamiennie z 
gminą Chrzanów) 

Siedziba Urzędu 
Gminy w 
Chrzanowie, pok. nr 
02 

Co drugi poniedziałek: 
9.00 – 13.00 (zamiennie z 
Gminą Batorz) 

Siedziba Urzędu 
Gminy w 
Godziszowie, pok. nr 
14 

Wtorek         9.00 – 13.00 

Siedziba Urzędu 
Gminy w Dzwoli, 
pok. nr 2 

Środa            9.00 – 13.00 

Siedziba Urzędu 
Gminy w 
Modliborzycach, 
pok. nr 3 

Czwartek      9.00 – 13.00 

Siedziba Urzędu 
Gminy w Potoku 
Wielkim, pok. nr 21 

Piątek            9.00 – 13.00
  

 


