
Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Łaziska 

 

Wójt Gminy Łaziska informuje, że od 1 stycznia 2020 roku dla mieszkańców Gminy 

Łaziska świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna w każdą środę w godzinach od 1130-15 
30. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Urzędzie Gminy Łaziska - sala 

konferencyjna pok. NR 1 

Aby skorzystać z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy wcześniej 

zapisać się telefonicznie dzwoniąc pod numer 81 458 10 31 lub e-mailem npp@opole.lublin.pl. 

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.  

 

Nieodpłatna pomoc prawna, i nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie 

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, 

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Porady prawne 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. W przypadku takich osób możliwe jest także udzielenie porady w innej lokalizacji niż punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje odnośnie warunków udzielania porad przez 

telefon, Internet lub w innej lokalizacji niż punkt porad można uzyskać pod numerem telefonu 81 

827 28 42. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na: 
- poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej 

prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

- wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego, 



- przygotowania projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 

sądowoaministracyjnym, 

- nieodpłatnej mediacji, 

- sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 

urzędu I w różnych rodzajach postępowań. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej 

- przeprowadzenie mediacji 

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

 

Informacje na temat funkcjonowania punktów dostępne są na stronie internetowej: 

www.opole.lublin.pl 


