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UPRAWNIENI DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: 
 

§ młodzież do 26. roku życia, 

§ osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało 

przyznane świadczenie z pomocy społecznej, 

§ osoby, które ukończyły 65. lat, 

§ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

§ kombatanci, 

§ weterani, 

§ zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową 

lub awarią techniczną. 
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ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: 
 

§ poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach; 

§ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego; 

§ pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu 

pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub 

sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym; 

§ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 
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MIEJSCA ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: 
 

Lp. Miejscowość Lokalizacja  Godziny otwarcia 

1.  Dęblin   Urząd Miasta Dęblin  
  Dęblin, Rynek 12   -   lokal biurowy nr 1  

  Środa 

  14:00-18:00 

2.  Ułęż    Urząd Gminy Ułęż 

  Ułęż 168   -   lokal biurowy nr 1 

  Wtorek  

  12:00-16:00 

3.  Stężyca    Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy 

  Stężyca, ul. Królewska 4 

  Piątek 

  14:00-18:00 

4.  Kłoczew   Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie  

  Kłoczew ul. Klonowa 2  -  lokal biurowy nr 1 

  Poniedziałek 

  14:00-18:00 

5.  Nowodwór    Urząd Gminy Nowodwór 

  Nowodwór, lokal biurowy w dawnym posterunku policji 

  Czwartek 

  14:00-18:00 

6.  Ryki   Starostwo Powiatowe w Rykach  

  Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A   -  p. 118 

  od poniedziałku do piątku 

  12:00-16:00 
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Powiat Rycki uruchomił od 4 stycznia 2016 r. dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

W Starostwie Powiatowym w Rykach prowadzony jest punkt na podstawie porozumienia zawartego  

z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką.  

 

Drugi punkt prowadzony jest na podstawie powierzenia zadania organizacji pozarządowej – 

Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy. Punkt ten świadczy porady prawne w Dęblinie, Stężycy, 

Kłoczewie, Nowodworze i Ułężu. 

 

Dodatkowe informacje: 81 8657462  


